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SPEED
spraying

UF

Liftsprøjte UF
Den driftssikre klassiker

  Efter ønske forsynes AMAZONE marksprøjter med prøvemær-
ker fra det officielle kontrolorgan for marksprøjter.  
Maskinkontrollen sker i overensstemmelse med EU-forskrif-
terne iht. EN ISO 16122, hvilket i europæiske medlemslande 
desuden bekræftes med en CEMA-mærkat.
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Den kompakte liftsprøjte UF med beholdervolumen på 900 og 1.200 l udmærker sig ved sin lette og stabile 
konstruktion. Med bommene Q-Plus, Super-S1 og Super-S2 i arbejdsbredder på 12 til 24 m er UF-modellen 
en særdeles effektiv maskine. 
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  "Også ved betjeningen lægges der vægt på alsidigheden:  
Fra den mekaniske betjening og videre til ISOBUS-styringen 
med Section-Control er alt muligt."

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201 
”Super også til små bredder“· 05/2016)

DEN INTERAKTIVE FØRERUNDERVISNING
www.amazone.net/smartlearning
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SPEED
spraying

UF

  Stabil letvægtskonstruktion

  Tyngdepunktforbedrende, let og glat sprøjtevæsketank af polyetylen

  Sprøjtebomme med superlet, superstabil og superkompakt profilkonstruktion

  Fremragende bomophængning til rolig føring af bommene 

  Vedligeholdelsesvenlig, tørløbssikret og selvspædende stempelmembranpumpe

  Kemikaliepåfyldningsbeholder med Power-Injektor, som muliggør hurtigt, sikkert og præcist arbejde

   Kan med fronttank FT udvides til 2.200 liter – til endnu mere kompakt effektivitet

Overblik over fordelene for dig:

Med fronttank FT 

op til 2.200 liter

Bombredder fra 

12 til 24 m

UF 01
Den kompakte og driftssikre liftsprøjte
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Sprøjtevæsketank fra 

900 til 1.200 liter

FLERE OPLYSNINGER
www.amazone.net/uf

Oversigt over fordelene 4 5



UF

Valget er dit 
Liftsprøjte UF 901 eller liftsprøjte UF 1201 

UF 901

1.050 liter

  "Hvis man ønsker at kaste et blik ind i beholderen 
ovenfra, kan man gøre det uden fare takket være 
den standardmonterede stige med platform og 
håndtag."

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201 
”Super også til små bredder“· 05/2016)

AMAZONE-marksprøjter modsvarer kravene i bestem-
melserne i loven om plantebeskyttelse, retningslinjerne 
fra Julius Kühn-Instituttet og de skrappeste europæiske 
normer (ENTAM-certificering, D - 1732). 
 
Efter ønske forsynes AMAZONE-marksprøjter med prøve-
mærker fra det officielle kontrolorgan for marksprøjter.
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Produktfamilie

UF 1201

1.350 liter

  ”Brugere af maskinen giver forarbejdningen og lakeringen 
bedømmelsen meget god. Stabiliteten, af- og påmontering 
samt fleksibilitet og dimensionering fik ligeledes topkarakter. 
Endelig blev sprøjtebommen og det fejlfri pendulsystem rost.“

 (Citat: BBA-anerkendelse 2006)

  "Netop til mellemstore bedrifter er UF 1201 med Super-S1-
bommen en ukompliceret sprøjte, der takket være ProfiClick og 
AmaSpray+ computeren er komfortabel at betjene."

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201 

"Super også til små bredder"· 05/2016)
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UF

Så enkel:  
Monter, fyld, og kør!

 Funktionel sprøjtevæsketank

 - Smal, tyngdepunktoptimeret tank  
 - Glatte beholdersider letter rengøringen indvendigt og udvendigt  
 - Minimal restmængde takket være den særlige konstruktion  
 - også ved brug på skråninger - Effektiv og JKI-testet røreeffekt
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UF 1201 

med 24 m Super-S2-bom

Teknik | Sprøjtevæsketeknik

Med få greb. 
Hurtig og sikker

Med få håndbevægelser kan du hurtigt og sikkert koble 
UF-sprøjten til traktoren. Det store frirum mellem traktor og 
sprøjte letter tilkoblingen. 

Takket være rulleanordningen er sprøjten nem at flytte. 
Efter ønske fås lynkoblingssystemet og TeleSpace-
kraftoverføringsakslen, som sammen gør det endnu 
hurtigere og lettere at montere sprøjten på traktoren.  
Alle kabler og slanger er anbragt overskueligt og uden 
mulighed for forveksling.

Skyllevandsbeholder
Kemikaliepåfyld-
ningsbeholder

Den 120 liter store skyllevandtank sidder i højre side under 
sprøjtevæsketanken. Ukompliceret påfyldning i jordhøjde 
muliggøres af den fremragende positionering til højre i 
kørselsretningen. Skyllevandtanken kan efter ønske også 
fyldes via påfyldningstilslutningen til venstre i kørselsret-
ningen. 

  ”Især er vi igen blevet begejstret af de solide parkeringshjul fra 
Amazone”.

 (profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ – 
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 12/2012)

Lynkoblingssystem
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UF

Alt i orange/grønt
Hurtig og sikker påfyldning

 Påfyldning med sugeslange

  Sprøjten fyldes med en 2" sugeslange med påfyldningsstuds. 
Væskekredsløbet er udformet, så der altid er rent vand til rådighed i 
kemikaliepåfyldningsbeholderen i forbindelse med indsugningen. 

  ”Når det gælder påfyldning, ligger sprøjterne fra Amazone i 
front”.

 (profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ – 
sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 12/2012)
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Teknik | Beholdere

Niveaumåler

Fyldeniveauindikeringen kan aflæses både via indikator og 
elektronisk på betjeningsterminalen.

 
Ekstraudstyr: Fyldetilkobling

Hvis der anvendes en trykslange til påfyldningen, fås en 
påfyldningsstuds med Geka- eller C-kobling som ekstraud-
styr. Via denne tilslutning kan skyllevandtanken samtidig 
fyldes fra venstre side.

  
Stempelmembranpumper

Stempelmembranpumperne kan ikke løbe tør og kan bru-
ges til flydende gødning. Pumpernes udførelse garanterer 
samtidig en høj sugeevne for en tilsvarende høj kapacitet 
samt en jævn drift - også ved høje tryk.

Der fås pumper med kapaciteter på 160, 210 og 250 l/min. 
Pumpens olievolumenudligning er ført opad og inden for 
førerens synsfelt, så den nemt og bekvemt kan kontrolleres 
fra sædet i traktoren.

  Tilslutning med tryk til hurtigtømning er mulig via en 2"-kob-
ling (ekstraudstyr).
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 SmartCenter – Overskueligt og brugervenligt.

  Samtlige betjeningselementer er placeret forrest til venstre i førersi-
den og anbragt logisk og uden forvekslingsmuligheder.  
Ventilerne er mærket med selvforklarende symboler, så betjeningsfejl 
undgås. Sammenlign!

Alle funktioner med kun  
tre betjeningselementer:

 1)  Vario-omskiftning trykside til 
påfyldning, indskylning, sprøjt-
ning samt indvendig og udvendig 
rengøring 

 2)  Hurtigtømning (ekstraudstyr) til 
tømning af sprøjtevæsketanken 
ved hjælp af pumpen 

 3)  Røreværksventil til trinløs ind-
stilling af røreintensiteten via det 
selvrensende trykfilter. Integreret 
ekstrafunktion: Målrettet tømning 
af trykfilteret 

 4)  Vario-omskiftning sugeside til 
sugning fra sprøjtevæskebeholde-
ren, skyllevand-beholderen eller 
ved hjælp af sugeslangen. Integre-
ret ekstrafunktion:  
Restmængdetømning og udluft-
ning af sugefilteret uden tryk.

Betjeningsterminal UF
Helt overskueligt via SmartCenter

  "Alle armaturer og haner sidder på venstre side. Så er der kort 
vej til alt."

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201 
”Super også til små bredder“· 05/2016)
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 Væskekredsløb UF – Logisk og komfortabelt

  Væskekredsløbet på UF-modellen er udviklet til at sikre den størst 
tænkelige brugervenlighed og de lavest tænkelige restmængder.  
Rengøring med delvist fyldt tank er en anden mulighed, ligesom  
der kan udføres målrettet tømning af suge- og trykfilteret forud for 
åbning af filterhuset.

 AmaTron 4 – udgave med  
 DUS, hurtigtømning og  
 udvendig vaskeindretning

 Sugeside 
 Trykside 
 Udvendig rengøring 
 Indvendig rengøring 
 Returløb 
 Påfyldningsinjektor

Teknik | Betjeningspanel

Væskekredsløb UF
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UF

Pulvermidler og større mængder granuleret gødning 
opløses hurtigt med strålerøret og bliver samtidig skyllet 
ind med stor kapacitet. Tre ekstra dyser sikrer en sprøjtefri 
og effektiv indspuling. Tilløb og udsugning kan indstilles 
trinløst.

Beholderen er udstyret med en rotationsdyse, så du nemt 
og effektivt kan rengøre kemikaliedunken og samtidig 
udnytte dunkens indhold fuldt ud. Med denne dyse kan 
også kemikaliepåfyldningsbeholderen rengøres i lukket 
tilstand. En dødmandsafbryder beskytter brugeren.

DunkrengøringIndspuling

Den 55 liter store kemikaliepåfyldningsbeholder til hurtigt 
og rent arbejde er placeret ved betjeningsterminalen i ven-
stre side og er let tilgængelig.   

Med Power-Injektoren opnås der en høj fyldehastighed. 
Det er den samme professionelle kemikaliepåfyldningsbe-
holder som på trailersprøjten UX.

  Trykfilter

  Trykfilteret er udstyret med selvrengøring afhængigt af serien.  
Ved hjælp af omrørerhanen kan der også foretages en målrettet tøm-
ning af trykfilteret. Funktionen kan bruges til kontrol af filteret, uden 
at der trænger sprøjtevæske ud – endda også med fyldt tank.

Nøjagtig blanding af sprøjtevæske
Sikkert og hurtigt med kemikaliepåfyldningsbeholderen

  "De tre ekstra røredyser sørger for en høj røreeffekt og giver 
mulighed for, at vanskeligt opløselige midler kan påfyldes. 
Praktisk: Skylningen af dunke rengør også påfyldningsslusen, 
når låget er lukket."

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201 
”Super også til små bredder“· 05/2016)
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Trinløst, hydraulisk 
hovedrøreværk

Det hydrauliske røreværks ydelse kan reduceres trinløst ned 
til fuldstændig frakobling for at forhindre, at plantebeskyt-
telsesmidlet skummer op, og for at lette udsprøjtning af 
restmængder.

Ved AMAZONE marksprøjter føres overflødig sprøjtevæske 
altid via returløbet og til indsugningsområdet. En utilsig-
tet fortynding af sprøjtevæsken via returløbet er således 
udelukket.

Beholderen rengøres hurtigt og effektivt indvendigt ved 
hjælp af en rotationsdyse. Glatte beholdervægge uden 
gennembrud og underskæringer muliggør sikker funktion 
og enkel kontrol.

Med den ekstra sprøjtelanse kan marksprøjten rengøres 
grundigt udvendigt direkte på marken, når arbejdet er 
afsluttet. Slangetromlen med 20 meter slange garanterer et 
arbejdstryk på 10 bar og sikrer en effektiv rengøring med et 
lavt vandforbrug.

 
Indvendig og udvendig rengøring

Betjening | Indskylning, røring, rengøring 14 15



UF

Styreboks 
AmaSet+

AmaSet+ –  
enkel og sikker

Styreboksen AmaSet+ er et komfortabelt element i en 
bruger- og miljøvenlig plantebeskyttelse. Alle de vigtige 
funktioner fjernstyres elektrisk. Sprøjten styres og overvå-
ges fra førerhuset. Doseringen (l/ha) forbliver konstant i en 
enkelt overkøring.  

Fordele for dig: 
 Digital trykindikering 
 Hoved- og delbreddeaktivering 
 Op til 7 delbredder 
 Elektrisk trykjustering 
 Visning af bommens position og aflåsning

Supplerende funktioner (med ekstraudstyr): 
  Forvalg af indklapning til reduktion af bommen i den 

ene side
 Ende- eller kantdyseaktivering til Super-S-bomme  

 (alternativt til forvalgt ind- og udklapning) 
  Klapfunktion og hældning via 1 DV (elektronisk omskif-

terenhed)

  Håndbetjent HB-armatur

  Det manuelle armatur gør det muligt at 
sprøjte uden strøm. En hovedafbryder, den 
manuelle trykindstilling og omskiftning 
mellem tre eller fem delbredder er anbragt 
på en ergonomisk måde. Takket været lige-
tryksanordningen forbliver hektardoserin-
gen konstant, selvom der skiftes delbredde.

 Elektrisk fjernbetjent  
 delbreddearmatur NG
  Ligetryksarmaturet NG til styreboksen 

AmaSet+ sidder centralt midt på bommen. 
De moderne motorventiler muliggør hurtig 
og sikker omstilling. Ligetryksarmaturet 
indstilles nemt og hurtigt til dysestørrelsen 
med det overskuelige indstillingshjul.

 Elektrisk fjernbetjent  
 delbreddearmatur TG
  Til ISOBUS-betjening og AmaSpray+ er 

den mest moderne armaturteknologi til 
rådighed. Delbredderne aktiveres hurtigt 
og drypfrit via elektromotorventiler med 
trykaflastning. Doseringen styres i alle 
situationer præcist og hurtigt direkte af 
computeren. Et konstanttryksystem er ikke 
nødvendigt med denne teknologi.

Armaturteknologi
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Betjeningsterminal 
AmaSpray+

AmaSpray+ muliggør en enkel, men samtidig fuldautoma-
tisk regulering af UF. Kontakter, der er integreret i betjening-
sterminalen, muliggør til- og frakobling af fem, syv eller 
ni delbredder. AmaSpray+ er udstyret med digital trykindi-
kering og en digital tankniveauindikering. Den registrerer 
udbragte mængder og bearbejdet areal. Hydraulikfunktio-
nerne betjenes via traktorens styreanordninger. Bomhæld-
ningen og -låsningen vises ligeledes i AmaSpray+. En ekstra 
mulighed med AmaSpray+ er at klappe bommen ind i den 
ene side eller alternativt at aktivere kantdyserne.

Betjeningsterminalen AmaSpray+ kan også anvendes med 
den serielle port til automatisk dokumentation (ASD) og 
delarealspecifik udbringning.

AmaSpray+ –  
enkel og alsidig

Styring | AmaSet+ | AmaSpray+ | ProfiClick

Fordele for dig:
 Oplyst skærm med kraftig kontrast og enkelt linje
 Hoved- og delbreddeaktivering
 Op til 9 delbredder
 Digital trykindikering
 Digital beholderniveauindikator
 Visning af bommens position og aflåsning
 Hektartæller (samlet udregning og dagtæller)
 +/- 10 % tast
 Jobstyrefunktion

Supplerende funktioner (med ekstraudstyr):
  Forvalg af indklapning til reduktion af bommen i den 

ene side
 Ende- eller kantdyseaktivering til Super-S-bomme  

 (alternativt til forvalgt ind- og udklapning)
  Indklapning og hældning via 1 DV (elektronisk omskifte-

renhed)
 ASD inside: seriel grænseflade

  ProfiClick-kontaktboks

 – Betjening af bomfunktionerne via oliekredsløb

1  Ergonomisk håndstøtte
2  Til/Fra
3  Låsning af bommen

4  Ind- og udklapning af bom
5  Hævning/sænkning af bom
6  Bomhældning

ProfiClick
Lille kontaktboks med stor komfort

Den nye ProfiClick-kontaktboks muliggør enkel og 
præcis betjening af bommenes hydraulikfunktioner med 
AMAZONE plantebeskyttelsessprøjter.

Den fås i kombination med den elektrohydrauliske „Profi-
bombetjening 1“ til hele sortimentet af plantebeskyttelses-
sprøjter fra AMAZONE. Alle betjeningselementer på Profi-
Click-kontaktboksen er anbragt ergonomisk og knyttet 
direkte til en funktion. Drejeknapperne til korrektion af 
bomhældningen kan betjenes blindt under kørslen, takket 
være midterstilling via stopfunktion. Føreren kan således 
koncentrere sig fuldt ud om kørslen.

  „Med AmaSpray+ kørecomputeren i kombination med Profi-
Click er det nemt og bekvemt at betjene sprøjten."

 (dlz agrarmagazin – marktest UF 1201 
”Super også til små bredder“· 05/2016)
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UF

ISOBUS –
Maskinbetjening i den digitale tidsalder

 
Ét sprog, mange fordele!

Betjening med vidt forskellige 
ISOBUS-terminaler

Med alle ISOBUS-kompatible maskiner byder AMAZONE 
på absolut moderne teknik med stort set ubegrænsede 
muligheder. Det spiller i øvrigt ingen rolle, om du bruger 
en betjeningsterminal fra AMAZONE eller en eksisterende 
ISOBUS-terminal i din traktor. ISOBUS er en globalt gælden-
de kommunikationsstandard mellem betjeningsterminal, 
traktorer og påmonterede redskaber på den ene side og 
landbrugsrelaterede administrationssystemer på den  
anden side.

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

  Verdensomspændende normer sikrer ensartede grænse-
flader og dataformater, hvorved der også opnås kompa-
tibilitet med tredjepartsproducenter

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

 
Vores elektronikkompetence

AMAZONE's maskiner og betjeningsterminaler leverer et 
funktionsomfang, der går videre end ISOBUS-standarden 
og dermed forbedrer betjeningskomforten. 
 
Fordele ved 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

  Praksisorienteret maskinsoftware og logisk 
menustruktur

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

  Mulighed for maskinbetjening via traktorterminalen 
eller en løsning med 2 terminaler

 Fleksibel tilknytning af mark- og maskinvisning 
 mellem traktoren og betjeningsterminalen

 Unikt betjeningskoncept. Frit konfigurerbare displays 
 og individuelle brugergrænseflader til hver fører

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

 Integreret Task Controller-dataloggerfunktion

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

Fordelene for dig Delbreddearmatur TG

Delbredder op til 11

Antal dyser pr. dyselegeme 1, 3

Manuel dyseaktivering medfølger

Lavtrykscirkulation (DUS) ekstra

Automatisk delbreddeaktivering
GPS-Switch

Automatisk delbreddeaktivering på forager og i kiler 

 GPS-Switch

Lavere forbrug af plantebeskyttelsesmidler

5 %*

Systemoversigt over liftsprøjten UF

6 dyser 6 dyser

6 dyser 6 dyser

8 dyser 8 dyser

8 dyser

Mark

ForagerForager

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

Manuel delbreddeaktivering eller 
delbreddeaktivering Section Control:  

24-m-bom| 7 delbredder

Mark

     Overlapningszone ved manuel delbreddeaktivering 

     Overlapningszone ved delbreddeaktivering med Section Control

* Værdierne afhænger af arealstrukturen, arbejdsbredden og antal delbredder
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Med en meget præcis aktivering undgås overlapninger på 
forageren og i kiler med GPS-Switch.

ISOBUS | GPS-Switch

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 automatiktilstand 
koncentrere sig helt om betjeningen af køretøjet,  
da koblingen af delbredder i kiler og på forageren finder 
sted automatisk. 
 
Fordele ved den automatiske delbreddeaktivering:

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

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

Med den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch 
byder AMAZONE på en GPS-baseret, fuldautomatisk del-
bredde-aktivering til alle AMAZONE's betjeningsterminaler 
og ISOBUS-kompatible gødningsspredere, plantebeskyttel-
sessprøjter og såmaskiner.

GPS-Switch basic 
 Automatisk delbreddeaktivering med op til 

 16 delbredder
 Oprettelse af virtuel forager
  Automatisk forhåndssænkning af bommen med en 

AMAZONE plantebeskyttelsessprøjte
 Standardudstyr til AmaPad 2
 Ekstraudstyr til AmaTron 4

GPS-Switch pro (som udvidelse til GPS-Switch basic)
  Automatisk delbreddeaktivering med op til  

128 delbredder, især til plantebeskyttelsesteknik med 
enkeltdyseaktivering

  Markering af hindringer  
(f.eks. vandhul, ledningsmast)

 Auto-Zoom ved kørsel tæt på forageren
 Standardudstyr til AmaPad 2
 Ekstraudstyr til AmaTron 4

  AmaClick

  I specialafgrøder og ved punktbehandling er det ofte nødvendigt at 
til- og frakoble enkelte delbredder i midten af bommen. AmaClick er 
en ergonomisk betjeningsenhed, som kan anvendes til dette formål 
i forbindelse med multifunktionsgrebet AmaPilot+, men også alene 
med en ISOBUS-terminal.

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

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

GPS-Switch
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UF

GPS-Maps&Doc GPS-Track

Alle ISOBUS-terminaler fra AMAZONE kan som standard 
via task controlleren registrere og lagre både maskindata 
og lokalitetstilknyttede data. Der er derudover mulighed for 
delarealspecifik dyrkning ved behandling af applikations-
kort i shape-format og ISO-XML-format.

 Enkel oprettelse, indlæsning og afvikling af jobs
  Gå i gang med arbejdet med det samme, og beslut 

senere, om der skal gemmes data
 Import og eksport af jobs i ISO-XML-format
 Jobsammenfatning via PDF-eksport  
 Intuitivt system til afvikling af applikations- 

 kort i shape-format og ISO-XML-format
 Automatisk delarealspecifik regulering af 

 udbringningsmængden
  Visning af inaktive markgrænser og automatisk mark-

genkendelse ved kørsel på arealet
  Optimale dyrkningsforudsætninger takket være be-

hovstilpasset applikation
 Standardudstyr til AmaTron 4 og AmaPad 2 

GPS-Maps – Delarealspecifik applikation

Arbejdsdagen på den nemme måde –
Udnyt mulighederne!

Parallel-kørehjælpen GPS-Track viser sig at være en enorm 
lettelse ved orienteringen på marken, især på græsjord og 
arealer uden kørespor.

 Med virtuel lightbar i statuslinjen
  Automatisk køresporsstyring via GPS til såmaskiner
  Diverse sportilstande som f.eks. A-B-linje og 

konturlinjekørsel
 Standardudstyr til AmaPad 2
 Ekstraudstyr til AmaTron 4

Softwarelicens til gengivelse af et kamerabillede på Ama-
Tron 4 og op til to kamerabilleder på AmaPad 2.

  Automatisk visning af kamerabilledet på AmaTron 4 ved 
baglænskørsel

AmaCam
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ISOBUS | GPS-Maps | GPS-Track | AmaTron 4

GPS-Maps&Doc

AmaTron 4
Manager 4 all

Hvorfor skulle en terminal ikke være så intuitiv og nem at 
betjene som en tablet eller smartphone? AMAZONE har 
med baggrund i denne tanke udviklet en mere brugervenlig 
AmaTron 4 og muliggør med dette produkt en mærkbart 
nemmere arbejdsgang, i særdeleshed også ved jobstyring. 
AmaTron 4 lever med det 8 tommer store multitouch-far-
vedisplay op til selv de strengeste krav og byder på mak-
simal brugervenlighed. Swipe med fingeren, eller brug 
app-karrusellen til at skifte hurtigt fra program til program 
og den tydelige og enkelt strukturerede betjeningsmenu. 
En praktisk MiniView, en frit konfigurerbar statuslinje og en 
virtuel lightbar gør brugen af AmaTron 4 særligt overskuelig 
og komfortabel.

Fordele ved AmaTron 4:
 Automatisk fuldbilledtilstand ved undladt betjening
  Automatisk indblænding af betjeningselementerne via 

nærhedssensor
 Praktisk MiniView-koncept
 Betjening via touchdisplay eller taster
 Særligt intuitivt og brugervenligt
 Markspecifik dokumentation
 Praksisorienteret og intelligent menustruktur
  Praktisk hurtigstartmenu med import-/eksport af 

jobdata, hjælp-vinduer, dag-nat-tilstand og  
AUX-N-tilknytning

  1 kameraindgang og automatisk bakdetektering
 Gratis testfase til samtlige betalingslicenser
 AmaTron Connect – til den valgfrie introduktion til den 

 digitale tidsalder

 
Som standard med:

Enkel og komfortabel betjening så 
intuitiv som din tablet

 Maskinbetjening (UT, universalterminal) i dag-nat-tilstand
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AmaTron Connect
Forbundet med din verden 

Med AmaTron Connect tilbyder AMAZONE en digital græn-
seflade til en smartphone eller tablet. Sammenkoblingen af 
den mobile enhed og ISOBUS-terminalen AmaTron 4 sker 
helt enkelt via en WLAN-forbindelse. 

Fordele ved displayudvidelsen AmaTron Twin:
 Brug af en eksisterende mobil enhed 
 Større overskuelighed – overblik over alle anvendelser
 Komfortabel styring af GPS-funktioner i 

 markvisningen parallelt via den mobile enhed
  Overskuelig og realistisk gengivelse af  

arbejdsmaskinen og dens delbredder 

AmaTron Twin-appen giver føreren endnu større komfort 
under arbejdet, idet GPS-funktionerne i markvisningen 
også kan betjenes via en mobil enhed (f.eks. en tablet) 
parallelt med betjeningen af maskinen i AmaTron 4.  

 
Kommunikation i realtid

AmaTron Twin-app – 
Overskuelig displayudvidelse

 Større overblik med displayudvidelsen 
 AmaTron Twin

Kortvisning med AmaTron Twin – Overskuelig gengivelse af arbejdsmaskinen og dens delbredder samt betjeningselementer i højre side af 
tablet-displayet

Download appen gratis nu, og prøv  
DEMO i appen.
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Med appen myAmaRouter etableres dataudvekslingen 
mellem ISOBUS-terminalen AmaTron 4 og den producen-
tuafhængige dataudvekslingsplatform agrirouter. Hvis der 
skal arbejdes med jobdataene (f.eks. applikationskort) på en 
AMAZONE maskine, kan dataene nemt og bekvemt overfø-
res fra agrirouteren via myAmaRouter-appen til AmaTron 4 
og sendes tilbage igen, når jobbet er afviklet. 

Ukompliceret dataoverførsel. Transparent og sikker!

Appen myAmaRouter – 
Komfortabel og enkel

 Den producentuafhængige agrirouter muliggør sikker 
 og ukompliceret dataudveksling 

Maskinproducent Landmand

Ressourceproducent Forhandler

Levnedsmiddelindustrien Rådgiver

Eksterne dataudvekslingsplatforme Ekstern tjenesteudbyder

App-udbyder Maskinstationsejer

agrirouter –
Den uafhængige dataudvekslingsplatform 
til landbruget

 
Sikker dataudveksling

Med den producentuafhængige agrirouter baner 
AMAZONE vejen for universel dataudveksling. Med agri-
routeren kan data på en sikker og ukompliceret måde ud-
veksles mellem AMAZONE-maskinerne, landbrugssoftware, 
producenter og firmaer.

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

 Se mere i videoen
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GPS-Maps&Doc 
GPS-Switch basic 
GPS-Switch pro 
GPS-Track

AmaPad 2
En særligt komfortabel måde 
at styre landbrugsmaskiner på

Med AmaPad 2 tilbyder AMAZONE en særligt eksklusiv 
betjeningsterminal. Det 12,1 tommer store multitouch-far-
vedisplay er særligt komfortabelt og lever op til selv de 
strengeste krav til Precision Farming. Betjeningen af AmaP-
ad 2 sker udelukkende ved touch.  
 
Med det praktiske "MiniView-koncept" kan programmer, 
som p.t. ikke skal betjenes aktivt, men som ønskes over-
våget, vises overskueligt i kanten. Disse kan efter behov 
forstørres ved at "trække" i dem med fingrene. Muligheden 
for at konfigurere et "instrumentbræt" individuelt med 
visninger afrunder betjeningsergonomien.  

Fordele ved AmaPad 2:
  High-end ISOBUS-betjeningsterminal med stort 

touchdisplay
  Udvidet Mini-View-koncept muliggør parallel 

visning af maks. fire menuer
 Hurtigstart-knap og integreret lightbar 
 2 kameraindgange   
 Dag-nat-tilstand 

 
 
Som standard med: 

En ny dimension af styring 
og overvågning

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

AmaPilot+ – 
Alt fra samme producent! Dine fordele med AmaPilot+:

 Næsten alle funktioner direkte via 
 3 niveauer i grebet

 Indstillelig håndstøtte
 Fri og individuel tildeling af taster

De vigtigste oplysninger ved et øjekast – 
i fuldskærmstilstand eller MiniView-visning

To kameraer muliggør konstant overvågning af omgivelserne 
under markarbejdet og på vejen
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Oversigt over 
ISOBUS-terminaler

             AmaTron 4            AmaPad 2

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

Betjening Touch og 12 taster Touch

Grænseflader
 Seriel grænseflade til GPS 

2 x USB-grænseflader

Sensortilslutning (f.eks. kvælstofsensor) via SCU-L-adapter  via SCU-L-adapter eller PeerControl

Jobstyrefunktion og håndtering 
af applikationskort 
(ISO-XML og shape)

GPS-Maps&Doc

Automatisk delbreddeaktivering 
(Section Control**)

GPS-Switch basic * 
med op til 16 delbredder

eller GPS-Switch pro *
med op til 128 delbredder

GPS-Switch basic + pro
med op til 128 delbredder

Parallel-kørehjælp GPS-Track *
med virtuel lightbar

GPS-Track
med virtuel lightbar

Automatisk sporføring – GPS-Track Auto * 
til den selvkørende marksprøjte Pantera

Kameratilslutning / licens * 1 x kameratilslutning / AmaCam *
med automatisk bakdetektering

2 x kameratilslutninger / AmaCam *

* = ekstraudstyr /  ** = Vær opmærksom på maskinens maks. antal delbredder
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AMAZONE bomme med 
konstruktion fra flyindustrien

  ”Sprøjtebommen har ved Amazone det største indstillingsom-
råde og klapper ind og ud hurtigst”.

 (profi – Praktisk test "Sammenligning af fem liftsprøjter" · 01/2013)

  Løftetårn med højdeindstilling på ca. 0,50 til 2,20 m

  ”Amazone UF 1201 med Super-S-sprøjtebom har den bedste 
affjedring og dæmpning”.

 (profi – Praktisk test "Sammenligning af fem liftsprøjter" · 01/2013)
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Bomme | Profil

På stejle skråninger og ved store arbejdsbredder er det 
bedst at anvende hydraulisk hældningsindstilling.  
Den hurtige og præcise hældning og tilbageføring af bom-
men til udgangsposition er mulig via styreenheder eller de 
elektrohydrauliske funktioner på ISOBUS-terminalen.

AMAZONE bomme Q-Plus i Super-S-modelrækken er aner-
kendt af JKI. Dermed opfyldes de strengeste europæiske 
krav til plantebeskyttelsesudstyr – Sammenlign! 

AMAZONE bommene er superstabile og superlette takket 
være den specielle profilkonstruktion. Dyselegemerne, der 
er placeret i profilerne, har integreret membran-kontra-
ventil, hvorved det effektivt forhindres, at dyserne drypper. 
Selvjusterende bajonetlukninger gør det hurtigt at udskifte 
dyserne uden brug af værktøj. Der fås dyser til alle formål 
og doseringer, herunder for eksempel til optimal dækning, 
til forebyggelse af afdrift og til flydende gødning.

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

pendulbevægelser,
  fjederdæmpningselementer med kugleophæng til 

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

bommen.

Med den hydrauliske højdeindstilling og glidemeden,  
der ligeledes er standardudstyr, opnår du en meget nøjagtig 
langs- og tværfordeling af sprøjtevæsken.

 
Den perfekte bomkonstruktion

Superstabil og superlet  
på én gang

3-dobbelt støddæmpet ophæng til meget 
krævende arbejdsbetingelser
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Sammenlign selv!
Vigtige kvalitetskendetegn gør den store forskel!

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

Sikker transport! 
Oversigtsforholdene ved kørsel på offentlig vej er fremra-
gende. Hvis traktoren kan komme igennem, kan bommen 
også. Ingen fremstående dele, ingen beskadigelse af bom-
men og meget små transportmål.

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

Rent arbejde! 
Der drypper ikke sprøjtevæske på traktoren eller betjenings-
centret, og bommen berører heller ikke traktorkabinen.

AMAZONE bom –  
en tanke bliver til virkelighed

 Et led, der holder! 

Vedligeholdelsesfri og lang levetid

Vores mangeårige erfaring med konstruktion af bomme 
betaler sig: Den koniske ledbolt er den intelligente kerne i 
en gennemtænkt bomfilosofi! Bommen sidder uden slør 
på den koniske ledbolt og giver også brugeren en optimal 
bomfunktion efter mange år. 
 
Brugen af rustfrit stål som standard, den katodiske dyppe-
lakering i automobilstandard og den målrettede anvendelse 
af plast og aluminium er garanti for en lang levetid.

Eksklusiv ved AMAZONE: Alle hydraulik-
forskruninger er altid fremstillet i rustfri 
stål!
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Bomme | Q-Plus-bomme

UF 901

med 15 m Q-Plus-bom

Q-Plus-bomme
12 – 12,5 – 15 meter

 
Den stærke basisbom

Med den vandret sammenklappende Q-Plus-bom i arbejds-
bredderne 12 m, 12,5 m og 15 m tilbyder AMAZONE en 
basisbom, der ikke lader noget tilbage at ønske med hensyn 
til kvalitet og driftssikkerhed. Klapfunktionen er allerede 
hydraulisk som standard, og det gælder også højdeindstillin-
gen og den ensidige indklapning til venstre i kørselsretningen. 

Fordele for dig: 
 På én gang superstabil og superlet 
 3-dobbelt støddæmpning 
 Hydraulisk højdeindstilling som standard 
 Ensidig klapfunktion i venstre side som standard 
 Fås med hydraulisk hældningsindstilling

  Central slangeføring

  Den centrale slangeføring sikrer en ensartet og knækfri anbringelse af 
samtlige slanger og kabler.

12 m

12,5 m

15 m

Arbejdsbredder

Bomopdeling og klapvarianter af Q-Plus-bommen
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Super-S-bomme
Topklassebommen fra 15 til 24 meter

  Takket være det tredobbelt støddæmpede ophæng, den hydrauliske højdeindstilling og de elastiske afstandsholdere holder Super-S-
bommen præcist den korrekte afstand over afgrøden.

Fjederdæmpningssystem  
til reduktion af lodrette svingninger

Fjederdæmpningssystem 
til reduktion af vandrette 
svingninger

Super-S1- og S2-bomophæng

Led på tværs 
af kørselsretningen

Låsning af bommen

Centralpendul
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Bomme | Super-S-bomme

Den komfortable topklassebom 
med op til 24 meters arbejdsbredde 

De lodret sammenklappende Super-S-bomme fås i arbejds-
bredder fra 15 m til 24 m. Takket være bomopdelingen er 
der kun få ledpunkter, hvilket muliggør en hurtig ind- og 
udklapning og en transportbredde på bare 2,40 m. Udstyret 
med den elektrohydrauliske betjening Profi-klapfunktion og 
højdeføringen DistanceControl bliver arbejdet betragteligt 
lettere. 
 
Super-S-bommen fås som Super-S1-bom med 15 m til 21 
m og som Super-S2-bom med 15 m til 24 m. 

Fordele for dig: 
 Superstabil og superlet på én gang  
 Meget smal transportbredde på 2,40 m 
 3-dobbelt støddæmpning 
 Hydraulisk højdeindstilling som standard 
  Kan udbygges med fuldautomatisk højdeføring 

DistanceControl
 Kan udbygges med hydraulisk hældningsindstilling  
 Kan udbygges med kantdyseaktivering 
  Kan udbygges med elektrohydraulisk betjening  

Profi-klapfunktion

Mere end blot en hård kerne: 
Profilen af højstyrkestål

 Det, som bommen har tabt i vægt, vinder den i ydeevne. 
Intelligent letvægtskonstruktion betyder at bruge hvert 
materiale dér, hvor det giver mening: F.eks. aluminium til 
den vægtreducerede udvendige udligger på Super-S2-bom-
men, men ikke længere inde i bommen. Her er der brug for 
højstyrkestål for at holde bommen stabilt på én linje, sam-
tidig med at sprøjtefejl på grund af svingninger forhindres.

  Super-S2-bommen er på én gang superstabil og superlet
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Super-S1-bomme
15 – 18 – 21 meter

Super-S2-bomme
15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 meter

Takket være bomsegmentopdelingen er der kun ganske få 
ledpunkter, hvilket muliggør hurtigere ind- og udklapning. 
Den som sædvanligt robuste profilkonstruktion impo-
nerer også på disse varianter. Til trods for de i forhold til 
Super-S2- 

bommen 50 cm længere enkeltsegmenter på Super-S1- 
bommen er maskinhøjden 3,30 m. Super-S1-bommen i 
arbejdsbredderne 18 og 21 m kan ganske enkelt reduceres 
til 15 m ved sammenklapning af det yderste bomsegment.

Takket være de korte enkeltsegmenter opnås en maskinhøj-
de på bare 2,90 m.

24 m

21/15 m

21 m

20 m

18 m

16 m

15 mArbejdsbredder

Bomopdeling og klapvarianter af Super-S2-bommen

Bomopdeling og klapvarianter af Super-S1-bommen

18 m

21 m

15 mArbejdsbredder
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Bomme | Super-S1 | Super-S2 | Bomføring

Med maksimal komfort og endnu 
større præcision

Som udstyr til alle Super-S-bomme tilbyder AMAZONE den 
elektrohydrauliske betjening Profi-opklapning. Alle hydrau-
likfunktioner udføres pålideligt og enkelt via ISOBUS-ter-
minal hhv. ProfiClick fra førerhuset. Med et multifunktions-
greb bliver betjeningen endnu mere komfortabel.

Profi-klapning 1: 
Højdeindstilling, ud-/indklapning, ensidig klapning med 
reduceret kørehastighed (maks. 6 km/t), bomreduktion, 
hældningsindstilling.

Forvalg af foldning 
Den ensidige klapfunktion kan aktiveres via styreenheder 
med betjeningsterminalen AmaSpray+ og ISOBUS-
terminalen.

Bom klappet ud

Bom på skråning

Let reduceret arbejdsbredde

Yderligere reduceret arbejdsbredde

Bom klappet ind i en side! 
Obs! Kun op til 6 km/t arbejdshastighed

Profi-klapfunktion – Fleksibel og komfortabel

Ensidig klapning
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Trykomløbssystem DUS
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Trykomløbssystem

AMAZONE trykomløbssystemet DUS garanterer sikker cirku-
lation i hele systemet. Når arbejdet starter, bliver slangesy-
stemet og sprøjteslangen først fyldt med virkstofopløsning 
under tryk og i modsat retning. Det betyder, at sprøjteled-
ningerne altid er fyldte, og at den fulde arbejdsbredde er klar 
med det samme. Ventetider på forageren hører fortiden til. 
 
Med trykreguleringen cirkulerer sprøjtevæsken kontinu-
erligt, når enkelte delbredder kobles fra, når der vendes, 
og når maskinen transporteres. På denne måde forhindres 
aflejringer, tilstopninger og afblanding i sprøjteledningerne. 
 
Ved rengøring skylles der derimod med rent vand gennem 
ledningerne helt ud til dyserne, uden at der skal sprøjtes. 
Under rengøring bliver den koncentrerede sprøjtevæske via 
trykomløbssystemet ledt tilbage i sprøjtemiddelbeholderen.

Trykomløbssystemet (DUS) – 
gennemprøvet over 10.000 gange

 
Trykomløbssystem DUS til forsyning af en delbredde

Med DUS fuld 
arbejdsbredde med 
det samme

ca
. 4

0 
m

et
er

Uden DUS

Start

  Sprøjtemiddelstrømmen føres fra trykregulatoren til trykreduktions-
ventilen og flyder med lavt tryk videre til droslen.  
Sprøjtemidlet strømmer nu i omvendt retning gennem sprøjtelednin-
gerne tilbage til tanken.

frakoblet del-
breddeventil

Trykreduktionsventil

Kontraventil

Sprøjteledning

til tank

fra pumpe

Trykomløbssystem DUS

Med DUS bestemmer 
du takten
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Mindre afdrift selv ved 
stor vindhastighed

Med de luftunderstøttede injektordyser kan plantebeskyt-
telsesmidlet 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 
også 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 
multidyselegeme

Dyselegemerne, der er placeret i profilerne, har integreret 
membran-kontraventil, hvorved det effektivt forhindres,  
at dyserne drypper. Selvjusterende bajonetlukninger gør 
det hurtigt at udskifte dyserne uden brug af værktøj.  
De 3-dobbelte og 4-dobbelte dyselegemer er meget veleg-
nede til arbejde, der kræver hyppige dyseskift som følge af 
forskellige anvendelser og afgrøder. De udvendige dysebe-
skyttelsesrør, der også fås til hele bommens arbejdsbredde, 
beskytter de lange injektordyser og multidyselegemerne.
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1

2

3

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

Antiafdriftsdyser

Injektordyser Kompakt

Injektordyser

* Middel volumetrisk diameter

Dyser

Injektordyserne (ID, TTI) har et relativt groft dråbespektrum 
og er meget variable med hensyn til deres anvendelsesom-
råde. Det mulige trykområde er fra 2 til 8 bar. 
 
Hvis befugtningskvaliteten er det primære ved anvendel-
sen, anbefales brugen af findråbede standarddyser eller 
dyser med lav afdrift som XR eller AD. Der skal på grund af 
tendensen til afdrift 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 specielle befugtningsegenskaber er vigtige, er strå-
ledysen med dobbeltflade et interessant alternativ: AVI 
Twin-stråledysen med dobbeltflade fra agrotop danner 
heller ikke for fine dråber.  

Eksempler

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

Den todelte sprøjtestråle fordeler midlet ensartet på 
plantens for- og bagside og er et interessant alternativ til 
mange anvendelser. 
 
Ved hastigheder > 10 km/t er TD HiSpeed-dysen med 
asymmetrisk sprøjtevinkel en interessant praksistendens.

Dråbestørrelsens fordeling

  Ved køb af en AMAZONE plantebeskyttelsessprøjte får du 
gratis en dysemonteringsnøgle, som gør dyseskift nemt.
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Elektrisk kantdyseaktivering  
til Super-S-bommen

 
Til miljøskånende udbringning langs markkanter

Ekstradyse-aktivering 
Til udvidelse af den regulære arbejdsbredde kan en asym-
metrisk dyse tilkobles. Dette er især vigtigt, hvis sprøjte-
sporsafstandene 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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Udstyr

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

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

 (profi – Praktisk test "Sammenligning af fem liftsprøjter" · 01/2013)

Betjeningsvenlig spredning af flydende 
gødning 

Lod i rustfrit stål ved slæbeslangen

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

To vidt rækkende LED-arbejdsprojektører sikrer fra 
deres position midt på bommen fuld kontrol over 
dyserne ved et øjekast.

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.

 
LED-bombelysning til Super-S-bom

 
Underbladssprøjtning
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UF

Den lille selvkørende enhed
UF med Frontank

Takket være fronttank FT kan beholdervolumen på liftsprøjten UF nemt udvides med 1.000 l. Takket være den kompakte konstruktion er 
fronttanken den ideelle løsning til kapacitetsudvidelse på UF. 

 
Fordele for dig:

   Bedre køreegenskaber på skråninger med ballastvægt 
på forakslen

  Yderst kompakt konstruktion takket være tilkobling 
foran – det giver større manøvredygtighed på marken 
og sikker transport på vejen

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

Gennemtænkt design  
til optimal sikkerhed

På gårdspladsen eller i laden: Man finder altid en holde-
plads til den kompakte kombination på parkeringshjul.  
Den enkle håndtering overbeviser allerede efter få ganges 
brug. Den indvendige rengøring af sprøjten foretages ved 
hjælp af rentvandstanken på UF. En 100 l tank til ekstra 
vand muliggør korrekt rengøring i henhold til europæiske 
direktiver (beholdningen af rent vand udgør mindst 10 % af 
beholdervolumenet).

Den kompakte sprøjte-traktor-enhed er en fordel ved trans-
port, især når det er nødvendigt at køre gennem smalle 
gader i byer. Det gennemtænkte design gør, at FT giver så 
godt som frit udsyn. 

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

Ekstraudstyr i form af et belysningsanlæg bliver nødven-
digt, hvis traktorens lygteføring er tildækket. Traktorens 
tildækkede nærlys skal suppleres med ekstra lygter på 
traktorens tag. Det er ikke tilladt at montere lygter på front-
tanken.

 Kamerasystem som ekstraudstyr

    Kamerasystemet, der fås som ekstraudstyr på fronttanken og liftsprøj-
ten, giver større sikkerhed forud og bagud i uoverskuelige trafikale 
situationer. Den refleksfrie højopløsningsskærm er baggrundsbelyst og 
kan også vise to kamerabilleder samtidigt. 
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Tekniske data for påbygningssprøjte UF

Type UF 901 
12 m 

Q-plus 
115 l/min 
NG 5-delt 
AmaSet+

UF 901 
15 m 

Q-plus 
160 l/min 
TG 5-delt 

AmaSpray+

UF 1201 
15 m 

Super-S1 
160 l/min 
NG 5-delt 
AmaSet+

UF 1201 
21/15 m  
Super-S1 
210 l/min 
TG 7-delt 

AmaTron 4

Faktisk volumen (l) 1.050 1.050 1.350 1.350

Egenvægt (kg) 680 713 893 1.012

Længde (m) * 1,65 1,65 1,70 1,70

Højde (m) 2,66 2,66 3,30 3,30

Transportbredde (m) 2,56 3,00 2,40 2,40

Højdeindstilling (m) 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,20

Type FT 1001

Basisvægt (kg) 217

Nominelt volumen (l) 1.000

Faktisk volumen (l) 1.125

Tilladt totalvægt (kg) 1.475

Illustrationer, indhold og angivelser af tekniske data er uforbindende!  
De tekniske data kan afvige udstyrsbetinget. Billederne af maskinerne kan 
afvige i forhold til enkelte landes færdselsregler. 

* Dimensionering på liftarmskuglerne
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