AD-P Special

AD-P Special

Combinaţie de semănătoare pneumatică
Prelucrarea solului și mașină de însămânţat

„Combinaţie tip prelucrat și semănat de la AMAZONE este
confortabilă, simplă si precisă.”
(„Fermierul progresist”– test comparaţie
Combinaţie de semănat pneumatică · 05/2016)

„Rata calibrată de seminţe a fost menţinută cu acurateţe
în toate condiţiile, germinarea culturilor a fost excelentă.”
(„Fermierul progresist”– test comparaţie
Combinaţie de semănat pneumatică · 05/2016)
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AD-P Special
Semănătoarea atașabilă pneumatică fiabilă

S
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Avantajele dumneavoastră:
Buncăr de seminţe mare, central și compact
cu un volum al buncărului până la 1.500 l –
pentru viteze de lucru ridicate
Confort ridicat și timpi reduși de ajustare datorită
accesului excelent la unitatea de dozare
Dozatorul antrenat electric asigură o rată exactă și o calibrare simplă
Diferiţi tamburi de dozare incluși pentru o mare varietate de tipuri de seminţe
și viteze de însămânţare diferite
Economie mare de seminţe prin comutarea alternativă a lăţimilor parţiale ale turnului dozator
cu segmente
Procedură ușurată la însămânţare pe porţiuni asimetrice de parcelă datorită capului dozator
cu segmente
Compatibilă cu ultima generaţie de grape rotative KE/KX/KG
Opţional, reglaj confortabil și fără trepte, al presiunii brăzdarului din cabina tractorului
cu gradaţie bine vizibilă

Avantajele dvs.
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Cu lăţime de lucru de

3 m, 3,5 m și 4 m

Buncăr seminţe cu

850 l sau 1.250 l
și 1.500 l (cu extensia buncărului)

Semănătoarea atașată pneumatică AD-P Special este semănătoarea ideală pentru
o însămânţare eficientă și precisă. În combinaţie cu grapa rotativă KE sau cultivatoarele
rotative KX și KG, AD-P Special creează o pregătire și însămânţare ideală în lăţimi de
lucru de 3 m, 3,5 m și 4 m. Cu un volum al rezervorului de la 850 l până la 1500 l,
combinaţia de însămânţat este puternică, în special pentru însămânţarea în arătură
sau pe teren cu amestec de resturi vegetale.

MAI MULTE INFORMAŢII
www.amazone.de/ad-p-special
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Pregătirea patului germinativ și
însămânţarea
Gestionaţi totul dintr-o singură manipulare!

Rămâneţi flexibil
Semănătoarea purtată poate fi combinată, la alegere,
cu o grapă rotativă KE, un cultivator rotativ KX sau un
cultivator rotativ KG.
Pentru alegerea tăvălugului sunt disponibile diferite
tipuri, astfel încât întreaga unitate de prelucrare a
solului poate fi adaptată perfect la condiţiile
locale.

Cultivatorul rotativ KG

Gamă variată de tăvăluguri –
tăvălugul potrivit pentru orice locaţie

Tăvălug packer cu dinţi
PW/500 mm/600 mm

Tăvălug cu inel trapezoidal,
TRW/500 mm/600 mm

Tăvălug cu inele trapezoidale
KW/520 mm/580 mm

Tăvălug cu inele având profil
Matrix KWM/600 mm

Pregătire patului germinativ

Semănătoare atașată
AD-P Special
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Grapă rotativă, KE, sau
cultivator rotativ, KX/KG

cu tăvălug
Tăvălug packer cu dinţi PW
Tăvălug cu inel trapezoidal, TRW
Tăvălug cu inele trapezoidale KW sau
Tăvălug cu inele, având profil Matrix KWM

Montaj și structură –
Inteligent, simplu și flexibil
Datorită interfeţei inteligente, mașina de prelucrarea a solului poate
fi îndepărtată de semănătorea purtată, foarte simplu, în câteva minute . Astfel grapa rotativă sau cultivatorul rotativ pot fi ușor utilizate pentru exploatarea individuală.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi broșura de produs separată,
disponibilă la partenerii comerciali

Grapă rotativă KE
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AD-P Special

Semănătoarea purtată compactă,
la preţ avantajos
Semănătoarea pneumatică AD-P Special, cu un design
compact, a fost dezvoltată pentru utilizarea în fermele de
dimensiuni medii. Disponibil cu capacităţi de buncăre de
850 l sau 1.250 l, AD-P Special poate fi mărit volumul până
la 1.500 l, folosind extensia de 250 l.
Semănătoarea este montată pe mașina de prelucrare a solului prin intermediu unui prinderi în trei puncte universală.

Rezervor de sămânţă cu volum mare
Rezervorul pentru seminţe dispune de o deschidere
de umplere de dimensiuni generoase. Aceasta permite o umplere rapidă și simplă și din saci mari, cupe de
încărcare dar și din recipiente textile. Sitele protejează
sistemul de dozare de corpurile străine. Buncărul de
seminţe este separat atât de turnul distribuitor, cât și
de conductele de seminţe care să permită monitorizarea ușoară în timpul lucrului și simpla curăţare pentru
seminţe de diferite tipuri.
Tip

Lăţime de lucru

AD-P 3001 Special

3,0 m

AD-P 3501 Special

3,5 m

AD-P 4001 Special

4,0 m

Avantajele dumneavoastră:
Masa compactă de montaj
Rezervor de sămânţă mare, central
Necesar redus de forţă de ridicare
Umplere și golire rapidă, simplă

Cultivator rotativ
(sau la alegere:
grapă rotativă)

Tăvălug trapezoidal
(alţi tăvălugi
disponibili la
alegere)

Brăzdare RoTeC-Control
(opţional brăzdare WS)

Tipurile
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Buncăr seminţe cu

Umplere comodă

850 și 1.250 l
Extensie buncăr cu

250 l

O platformă de încărcare deosebit de lată, ușor de accesat,
prin scara cu trepte, facilitează umplerea semănătorii.
Umplerea simplă a rezervorului de seminţe se poate face cu
șnecul de transport de la remorcă, prin saci mari sau cu
încărcător telescopic cu cupă de încărcare. Prelata de
acoperire cu role, ușor de manevrat, închide rezervorul de
seminţe etanș și impermeabil la praf.

Marcator hidraulic de urmă
Marcatorii de urmă, al tuturor semănătorilor AD-P, se ridică/
coboară, pe verticală, acţionând un comutator automat hidraulic. Astfel, chiar și la marginile câmpului se poate semăna sau se poate trece pe lângă obstacole. Pentru a deplasa în continuare greutatea marcatorilor de urmă și, prin
urmare, centrul de greutate al combinaţiei de semănare,
sunt montate direct pe cultivatorul rotativ sau pe grapa rotativă. Un avantaj mare al acestei variante este faptul că
marcatorii de urmă pot fi utilizaţi și pentru operare individuală a mașinii de prelucrare a solului, de ex. la cultivarea
în prealabil sau în legătură cu o semănătoare de prășitoare.
Suplimentar rândul este trasat mai bine de către marcatorii
cotiţi, în cazul unui câmp cu mulţi bulgări. Marcatorii cu arcuri integrate reduc solicitarea forţelor de vârf.

„Un alt detaliu util este capacul care se rulează, după eliberare,
rulare care se efectuează prin intermediul unui arc lateral.”
(top agrar – „dotare standard electric” · 05/2016)

Greblă cu gheare

Greblă cu role
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Sistem Airstar: Antrenare sigură a dozării
Reglaj simplu și calibrare comodă

1

2

3

Antrenare electrică a dozării: Antrenarea electrică, opţională, a dozării la semănătoarea de serie, AD-P, și la
Avant este reglată prin AmaTron 3, respectiv printr-un
terminal ISOBUS sau AmaDrill+ arbitrar. Calibrarea este
confortabilă și complet automată cu antrenarea electrică. Antrenarea electrică oferă funcţii suplimentare, ca de
exemplu, predozarea seminţei la începutul câmpului,
precum și creșterea și reducerea dozei de seminţe, în
timpul muncii. Pentru înregistrarea vitezei stau la dispoziţie,pentru semănătoarea AD-P, diverse surse de semnal. Pe lângă senzorul radar, roata de impuls sau semnalul GPS, poate fi folosit și semnalul de viteză al
tractorului.
Golire rapidă: Golirea rezervorului de sămânţă are loc
rapid și simplu prin orificiu de golire rapidă, care e instalat, în mod accesibil pe rezervor.

2
1
4
3

4

Golirea cantităţilor de resturi: Pentru golirea cantităţilor
de resturi se deschide o clapetă, iar conţinutul rezervorului se golește în jgheabul mare de calibrare.

Schimb ușor al tamburilor de dozare: Tamburi de dozare
pot fi schimbaţi ușor în dozatorul de sămânţă. Acest lucru face posibil ca toate tipurile de seminţe să fie contorizate și dozate, cu exactitate și cu atenţie, chiar și la viteze mari de lucru, cu o distribuţie longitudinală foarte
bună.

Semnal al poziţiei de lucru și semnal de viteză
Antrenarea electrică de serie dă posibilitatea de a selectat
liber, atât semnalul de viteză, cât și cel pentru poziţia de
lucru. Astfel, în funcţie de situaţie, se poate selecta liber
între diversele semnale.

ISOBUS
OO TECU
O

Viteză

O

Poziţie de lucru

O

O Senzor radar

OO Roată impuls

Senzor pentru poziţia de lucru O

TECU

O Cablu de semnal sau semnal GPS

Dozare
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Sistem Airstar: Dozat perfect
Dozare precisă și menajatoare pentru diverse tipuri de seminţe

Pachet Comfort 1 cu TwinTerminal 3.0

Tamburi de dozare pentru fiecare
sortiment de sămânţă

Pentru a simplifica în continuare predozarea, calibrarea și
golirea, AMAZONE oferă, pentru AD-P, în legătură cu
AMABUS sau ISOBUS, pachetul Comfort 1 cu TwinTerminal
3.0. TwinTerminal-ul este montat direct la semănătoare,
în apropierea organelor de dozare, prin picior cu magnet.
Această poziţie aduce cu sine un avantaj major: Operatorul
poate efectua acum, direct la utilaj, operarea și introducerea
datelor pentru procesul de calibrare și se economisește, astfel, coborârea și urcarea din, respectiv în tractor.

Tamburi speciali de dozare pentru diverse cantităţi de dozeare sămânţă, precis și menajator, în turnul distribuitorului.
Până la 95 % din toate tipurile de sămânţă acoperită cei trei
tamburi de dozare, de serie, livraţi. De exemplu, pot fi obţinuţi alţi tamburi pentru porumb sau culturi speciale. Tamburii speciali de dozare interschimbabili sunt adecvaţi pentru următoarele cantităţi de aplicat: sămânţă fină (cca. < 15
kg/ha), sămânţă medie (cca. < 140 kg/ha), sămânţă normală
(cca. > 140 kg/ha).

Terminalul Twin 3.0 este format dintr-o carcasă etanșă la
apă și praf, cu un ecran mare de 3.2 inch și cu 4 taste mari
pentru operare.

7,5 ccm

„Electrica aduce și mai mult confort în procedeul de calibrare.
Datorită unei operării externe, acum întregul poate fi controlat
de la dispozitivul de dozare.”

20 ccm

210 ccm

120 ccm

600 ccm

(top agrar – Raport de mers „Cu aer și curent” · 02/2015)

Tambur de dozare
„Operatorii noștri de test au fost foarte impresionaţi de
opţiunea TwinTerminal.”
(Fermierul progresist – test comparaţie
combinţie de semănat pneumatică · 05/2016)

Calibrare prin TwinTerminal 3.0

7,5 ccm: de ex. pentru in, mac
20 ccm: de ex. pentru rapiţă, gulii, lucernă
120 ccm: de ex. pentru îngrășământ verde, pentru porumb și floarea
soarelui
210 ccm: de ex. pentru orz, secară, grâu
600 ccm: de ex. pentru secară, ovăz, grâu

O bună accesibilitate la tamburii de dozare facilitează înlocuirea
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Brăzdar RoTeC-Control

Sistemul de brăzdar RoT
eC a
demonstrat de 1.500.00
0 ori!

Brăzdarul mono-discul universal

Brăzdarul mono disc
RoTeC-Control care nu
necesită întreţinere

Reglarea, fără unelte, a adâncimii
de însămânţat în 3 trepte.

Braţul de suport consolidat cu o
presiune a brăzdarului de până
la 35 kg.
Reglarea centrală a presiunii
brăzdarului.

Rolă de adâncime și curăţare „Control“
25 mm sau 10 mm pentru un control
uniform al adâncimii.
Disc de semănat ∅ 320 mm
din oţel cu bor, unghi de lucru
7°, pentru deplasarea liniștită a
brăzdarului.

Rigole exacte pentru acoperirea
uniformă a seminţelor.

Sigur și precis până la limita parcelelor
Brăzdarele RoTeC-Control nu necesită întreţinere și funcţionează fără uzură. Ele nu se înfundă, chiar și la cantităţi mari
de paie și resturi vegetale. Formarea brazdelor de însămânţare și ghidarea seminţelor în sol se realizează pe o parte cu
ajutorul discului de semănat și pe cealaltă parte cu ajutorul
formatorului de brazdă. Discul din material plastic elastic,
împiedică lipirea pământului de discul de semănat, ajută la
închiderea brazdei de semănat și controlează exact adâncimea de semănat reglată.

Formar de brazdă pentru creearea curată a brazdelor de însămânţare.
Conductă pentru ghidarea seminţelor până la
formatorul de brazdă pentru distribuirea
uniformă a seminţelor.

Calitate și încredere prin:
Disc de semănat din oţel de bor foarte rezistent cu o durată de viaţă prelungită
Discuri de adâncime rezistente la uzură și cu curăţare
automată Control 10 și role de adâncime Control 25
pentru reglarea exactă a adâncimii de plasare a seminţelor
Decuplarea brăzdarelor și prinderea lor în spate pentru
o rulare liniștită și o reglare universală în funcţie de
condiţiile meteo

Brăzdar mono-disc RoTeC-Control
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Presiunea
brăzdarului

Presiune pe greblă

100%

100%

Distanţa mare dintre rândul de brăzdare posterior și frontal asigură fluxul se seminţe fără blocaje, chiar și în cazul unor cantităţi
mari.

Controlul adâncimii

Reglaj al presiunii brăzdarului

Unul dintre avantajele imbatabile ale brăzdarului monodisc RoTeC-Control este decuplarea de la ghidajul brăzdarului și prinderea lui în partea din spate. Astfel, atunci când
utilajul trece peste o piatră, brăzdarul este ridicat o singură
dată. În plus, presiunea brăzdarului și a rolei poate fi reglată
independent. Pentru acest ghidaj foarte uniform și control
exact al brăzdarului mono-disc RoTeC-Control sunt responsabile discurile de adâncime Control 10 cu o lăţime de 10 mm
sau rola de adâncime Control 25 cu o lăţime de 25 mm
montate direct pe brăzdar.

Presiunea discului se reglează în funcţie de dotări, mecanic
sau hidraulic fără trepte, servește ajustării simple a adâncimii de însămânţare și permite o adaptare rapidă la condiţiile de sol. Brăzdarele RoTeC-Control au o presiune individuală pe brăzdar de până la 35 kg.

Setarea de bază a adâncimii de însămânţare se realizează
fără unelte, în 3 trepte, direct pe brăzdar. Reglarea fină se
realizează fără trepte din presiunea brăzdarului.

1
2
3

3

Pentru adâncimi de plasare a seminţelor foarte mari, discul de
execuţie în adâncime poate fi detașat complet cu un mâner.
Disc de
semănat

Formator de
brazdă

Reglaje

Rolă de execuţie
în adâncime
Control 25
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Încorporarea sămânţei
cu brăzdarul cuţit WS, după arătură

Robustă și precisă
Brăzdarul WS este adaptat excepţional pentru însămânţarea după arătură sau la paie puţine, de ex. după rapiţă sau
sfeclă. Vârful brăzdarului,din fontă, are o durată de viaţă
extraordinar de lungă. Pentru exploataţii mari, cu soluri
agresive, este posibil, la uzură, schimbul rapid de vârfuri de
brăzdar, prin deșurubarea doar a unui șurub.
Ordonarea pe 3 rânduri și pasul mare al brăzdarului dau siguranţă contra înfundării la brăzdar. O pâlnie de execuţie la
brăzdar conduce sămânţa exact până în spatele vârfului
brăzdarului. Suportul de brăzdar împiedică înfundarea rampei brăzdarului la rularea mașinii.

Suport brăzdar

Vârf brăzdar
din oţel alb

Distanţa dintre rânduri la brăzdarele cu cuţit WS însumează
12,5 cm.

Vârf de brăzdar tip sabie

Sabot pentru bandă de seminţe

Pentru amplasarea plană a seminţelor pe soluri ușoare sau
în teren cu resturi vegetale, cu un conţinut mediu de paie,
s-a dezvoltat vârful de brăzdar tip sabie. Cu costuri reduse,
acesta se lasă schimbat cu vârful de brăzdar WS.

Saboţii pentru bandă de sămânţă se lasă fixaţi ușor pentru
distribuirea seminţei în fâșii și pentru reducerea adâncimii
de plasare.

Brăzdar WS | Capăt distribuitor segmentat
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Inovator și precis

Turn distribuitor segmentat

Comutare variabilă a cărărilor tehnologice

Turnul distribuitorului segmentat asigură o flexibilitate
foarte mare pentru semănătoarea pneumatică. Cărările asimetrice pe o jumătate a utilajului se pot realiza de acum
fără reducerea dozei seminţelor pe cealaltă parte a utilajului. Turnul distribuitorului segmentat oferă închidere electrică pe o jumătate și Controlul Secţiunii. Controlul unei jumătăţi este realizat, direct, în interiorul turnului distribuitor.
Opţional sunt disponibile dopuri, pentru a bloca a doua ieșire a seminţelor.

Cu ajutorul închiderilor rândurilor, în total până la șase rânduri de seminţe pe fiecare parte pot fi închise. Cărările corespunzătoare urmelor de roţi sunt potrivite pentru anvelope de lăţimi de până la 1.050 cm pe o distanţă a rândului
de 15 cm sau 875 mm pe o distanţă a rândului de 12,5 cm
în funcţie de următoarele tractoare pentru culturi agricole.
Astfel, AMAZONE îndeplinește cerinţele impuse pentru anvelopele tot mai late.

Avantajele dumneavoastră:
Închiderea electrică a unei jumătăţi
Reducerea suprapunerii
Minimizarea generării prafului

Antrenare hidraulică a suflantei

Monitorizarea secţiilor

Noua suflantă performantă se distinge printr-un necesar
redus de ulei, de 21 l/min la 3.500 rot/min, precum și prin
produceri minime de zgomote.

Un alt sistem de asistenţă util este opţiunea de monitorizare, recunoaște imediat blocadele de la brăzdar și din secţie.
Direct în spatele turnului distribuitor, senzorii controlează
fluxul de seminţe din furtunurile de seminţe. Cărările tehnologice cuplate sunt recunoscute automat de către sistem.
În special în zilele lungi de muncă monitorizarea constituie
o opţiune elegantă de a controla rezultatul muncii.
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Greblă exactă –
acoperirea brazdelor de sămânţă

Reglaj central, hidraulic,
al presiunii pe brăzdar

Greblă exactă

Reglaj central, hidraulic,
al presiunii pe greblă

Grebla exactă pentru acoperirea brazdelor de sămânţă deschise și pentru nivelare lucrează fără blocaj, chiar și la cantităţi mari de resturi vegetale. Cu elementele de greblă poziţionate oscilant individual, ea se adaptează ușor
denivelărilor solului și are ca efect o acoperire egală a seminţei, atât la suprafeţe fără paie, cât și la suprafeţe pline
de paie.
Presiunea greblei este reglată fără unelte cu un tub de reglare. La reglajul hidraulic al presiunii greblei este fixată,
în avans, o valoare minimă și una maximă, prin conectare
de bolţuri. Astfel, în timpul mersului, presiunea greblei și
cea a brăzdarului pot fi reglate rapid, concomitent, la solurile schimbătoare, cu doar o supapă de control.
„Grebla exactă lucrează foarte bine …”
(„profi” – Comparaţie între dozare și brăzdare cu discuri · 07/2005)

Reglaj al presiunii brăzdarului

Marcarea cărărilor tehnologice

La AD-P Special presiunea pe brăzdar este reglată central,
mecanic. Opţional este livrabil un reglaj hidraulic al presiunii
brăzdarului. Pentru mașinile ISOBUS, opţional cu reglaj hidraulic al presiunii brăzdarului, este disponibil un senzor
pentru creșterea volumului de seminţe.

La realizarea cărărilor tehnologice, discurile de cale se
coboară automat și marchează cărarea proaspăt trasată.
Astfel, cărările tehnologice devin deja vizibile, înainte ca
sămânţa să fie captată.

Grebla
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Grebla cu role – adăugarea
reconsolidării suplimentare la sol

Interfaţa perforată
pentru reglajul greblei
cu gheare

Grebla cu role tasează suplimentar solul peste brazda de sămânţă, astfel încât iau naștere condiţii optime de germinaţie. Acest lucru se recomandă, în special, pe soluri fine,
uscate, la însămânţarea de culturi de vară sau de rapiţă.

Greblă cu role în lucru:
Greblă cu gheare târâtoare acoperă seminţele cu sol
care sunt apoi presate de grebla cu role.

Greblă cu
gheare

Greblă cu role

Reglaj central, mecanic,
al presiunii pe greblă

Ia naștere un profil al suprafeţei sub formă de valuri, ce atenuează eroziunea. Într-o gamă de lăţimi de ± 100 mm,
grebla cu role, reglabilă separat de presiunea pe brăzdar,
poate urma conturului solului.

Grebla cu role scoasă din lucru:
Grebla cu gheare târâtoare continuă acoperirea cu sol
a seminţelor.

Reglaj greblă
Grebla exactă este ajustată fără trepte, prin pivoţi.
Reglajul central al greblei cu role are loc printr-un reglaj al
greblei cu siguranţă la suprasarcină. Astfel, la greblele cu
role se poate regla, chiar foarte flexibil, intensitatea forţei
de tasare a rolelor sau rolele de tasare pot fi chiar suspen-

date complet. Astfel, rolele de tasare pot fi ridicate complet,
de exemplu la culturile târzii de toamnă, în condiţii de umiditate. Grebla cu gheare poate fi reglată exact printr-o interfaţă perforată.
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Operarea efectuată cu ușurinţă!

KG 3001 Special cu AD-P 3001 Special

Comandă
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Dispozitiv de reglare universal –
Un singur dispozitiv pentru toate cazurile!
Mecanismul universal de reglare este soluţia ideală, pentru
a economisi căutări obositoare și transportul concomitent al
mai multor unelte.
Prin design-ul său ergonomic și configurarea tuturor punctelor de reglaj, fiecare reglaj poate fi modificat într-o clipă.
Sunt posibile următoarele posibilităţi de utilizare:
reglajul marcatorilor de urmă,
reglajul presiunii brăzdarului,
reglajul echipamentului de marcare
a cărărilor tehnologice,
reglajul greblei exacte,
reglarea pe înălţime a barei de nivelare,
reglajul plăcilor laterale,
deschizătura grilajului sitei

Dispozitiv de deservire universal

Simplu, simplu, AmaDrill+
Cu ajutorul computerului AmaDrill+, AMAZONE oferă un
terminal specific mașinii, suplimentar faţă de terminalele
ISOBUS. Funcţionarea cu AmaDrill+ se poate face și fără
funcţia ISOBUS a tractorului dumneavoastră. AmaDrill+
preia controlul avansat al tuturor funcţiilor importante de
lucru. Deci, cadenţa cărăriilor tehnologice, unitatea de dozare electrică sau, de asemenea, viteza seminţelor pot fi controlate și monitorizate chiar din scaunul tractorului.

Afișajul arată poziţiile operaţionale ale marcatorilor de urmă și
controlul cărăriilor tehnologice. În plus, sunt indicate zona semănată și nivelul de umplere al buncărului de seminţe.
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ISOBUS –
Operarea mașinii în era digitală

O singură limbă, o mulţime de avantaje!
Cu fiecare mașină echipată cu sistemul ISOBUS, AMAZONE
oferă cea mai modernă tehnică cu posibilităţi aproape nelimitate. Faptul că utilizaţi terminalul de operare de la
AMAZONE sau direct terminalul ISOBUS al tractorului dumneavoastră nu are nicio relevanţă. ISOBUS este un standard
de comunicare valabil la nivel global între terminalul de
operare al tractoarelor și implementelor, pe o parte, și software-ul de management date agricole, pe de altă parte.

Reglarea cu ajutorul diferitelor
terminale ISOBUS
Aceasta înseamnă că puteţi utiliza un terminal pentru a
controla toate dispozitivele dvs. compatibile cu ISOBUS.
Trebuie doar să conectaţi mașina la terminalul ISOBUS respectiv, iar interfaţa de utilizator obișnuită se află deja pe
monitorul cabinei dumneavoastră de tractor.
Avantaje ISOBUS:
Standardizarea la nivel mondial asigură interfeţe uniforme și formate de date, astfel încât să se asigure compatibilitatea cu producătorii terţi
Plug and Play între mașină, tractor și alte dispozitive
ISOBUS

ISOBUS
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AMAZONE – mai mult decât ISOBUS simplu
Un control mai bun, mai mult randament! Precision Farming 4.0

Competenţa noastră în electronică
Pentru a spori confortul utilizatorului, mașinile AMAZONE și
terminalele operatorului oferă o gamă de funcţii în plus faţă
de standardul ISOBUS.
Avantaje More Than ISOBUS:
Compatibilitate maximă și fiabilitate funcţională a dispozitivelor dvs. ISOBUS
Nu există module suplimentare în ce privește mașina.
Toate mașinile ISOBUS de la AMAZONE sunt deja echipate ca standard cu funcţionalităţile ISOBUS necesare
Afișaj MiniView cu toate terminalele AMAZONE și alte
terminale ISOBUS. De exemplu, accesaţi datele despre
mașină din vizualizarea GPS
Posibilitatea terminalului tractorului sau a soluţiei cu
2 terminale în care se pot separa funcţiile tractorului și
ale dispozitivului

Concept unic de operare. Afișaje liber configurabile și interfeţe individuale de operare în terminalul de operare
Este posibilă crearea a până la 3 profile de utilizator.
Creaţi pentru fiecare șofer sau intervenţie un profil de
utilizator propriu!
Procese automate configurabile, cum ar fi, de exemplu
procesul de pliere a rampelor mașinii dvs. de erbicidat
AMAZONE pentru protecţia plantelor
Evaluarea funcţiilor Tractor-ECU
Procese de mișcare automate precum blocarea automată a osiei de ghidare la deplasările în marșarier
Jurnal de date TaskControl integrat. În principiu, este
posibilă orice soluţie de telemetrie ISOBUS (de exemplu,
soluţia de telemetrie TONI de la CLAAS)
Lăţimi parţiale configurabile

More than
IISOBUS
SOBUS
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Faceţi uz de posibilităţile
dumneavoastră

Administrarea comenzilor și documentaţie
Toate terminalele ISOBUS de la AMAZONE pot înregistra și
stoca atât date ale utilajului, cât și date referitoare la locaţie
prin intermediul Task Controller (dispozitiv de control al activităţii). În final toate datele colectate pot fi utilizate în sistemul informaţional de management al fermei dumneavoastră.
Creaţi sau încărcaţi comenzi simplu
Prelucraţi comenzi
Documentaţi și exportaţi lucrările efectuate
Prelucrarea hărţilor aplicaţiei în format ISO-XML

Cu hărţile GPS, este posibilă o gestionarea specifică a suprafeţelor parţiale simplă. Aceasta este datorită faptului că
acest modul software permite procesarea ușoară a hărţilor
din aplicaţie în formatul shape. În această situaţie poate fi
procesată fie cantitatea nominală de substanţă care trebuie
administată fie direct cantitatea nominală de substanţă
activă.
Sistem intuitiv pentru procesarea hărţilor de aplicaţii
Reglarea automată specifică zonei
ratei de aplicare
Management optim al recoltelor prin aplicarea
conform necesarului
Echipare standard pentru AmaTron 4 și AmaPad 2

Sistemul de asistenţă pentru deplasarea în paralel GPSTrack se dovedește un ajutor enorm la orientarea pe câmp,
mai ales pe terenuri cu vegetaţie sau pe suprafeţe fără cărări tehnologice. Acesta dispune de diferite moduri de
benzi, precum linie A-B și linii de contur. Abaterea de la linia ideală va fi reprezentată grafic pe display prin intermediul unei linii luminoase integrate. Datorită recomandărilor
clare privind direcţia, cu distanţe exacte ale benzilor, sunteţi
întotdeauna pe drumul cel bun!
Cu bara de lumină virtuală în bara de stare
Standard pentru AmaPad 2
Opţional pentru AmaTron 4

GPS-Track –
Ajutorul dvs. de
conducere în paralel
pe teren

Hărţi GPS –
Aplicaţie specifică
lăţimilor parţiale

ISOBUS | Administrarea comenzii | GPS-Maps | GPS-Track | agrirouter
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agrirouter –
Platforma independentă de date
pentru agricultură

Control deplin Stabiliţi dumneavoastră înșivă!

Cu sistemul agrirouter, AMAZONE își deschide căile pentru
schimbul universal de date. Prin intermediul sistemului
agrirouter, schimbul de date între utilajele AMAZONE,
software-urile agricole, producători și firme se poate desfășura în mod sigur și simplu.

Avantajele sistemului agrirouter:
Manipulare simplă și facilă
Transfer confortabil și rapid
Controlul complet al datelor dvs.
Datele sunt transferate, nu stocate
Poate fi utilizat și în afara sistemelor
producătorului

Sistemul agrirouter simplifică schimbul de date prin faptul
că datele comenzilor și hărţile de aplicare pot fi schimbate
wireless cu ajutorul aplicaţiilor AMAZONE. Acest lucru simplifică desfășurarea proceselor de producţie, reduce cheltuiala administrativă și îmbunătăţește eficienţa economică.
În acest fel dumneavoastră aveţi controlul deplin al datelor
și decideţi cine și în ce măsură primește datele.

Producătorul mașinii

Aplicaţie ofertant

Producător mijloc de producţie

Industria produselor alimentare

Platforme externe de schimb de date

AMAZONE implementează conexiunea la ISOBUS prin intermediul AmaTron 4

Agricultor

Arendaș

Distribuitor

Consilier

Prestator de servicii extern

Sursă: DKE-Data GmbH & Co. KG

Schimb de date simplu și sigur

AD-P Special

Comutator secţiune automat
GPS-Switch cu Section Control
Întoarcere virtuală
În câmp e posibilă o hartă de aplicaţii
pentru diverse cantităţi de sămânţă
Suprafaţa prelucrată

Cu comutare
laterală

Semănătoarea decuplează
automat precis

Plasarea exactă a sămânţei
Semănarea exactă este foarte importantă pentru a evita supraaglomerarea și supraîncărcarea în zonele critice care se
întâlnesc frecvent în practică. Un ajutor pentru amplasarea
exactă îl oferă comutarea laterală, care reduce lăţimea de

lucru la jumătate, astfel încât se economisesc conuri și capete de rând. Cele două părţi laterale corespund fiecărei
secţiuni comutate.

ISOBUS | GPS-Switch
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Utilajul
este cuplat
și decuplat
manual

Suprasemănat și subsemănat la cuplare manuală, fără GPS-Switch

Cuplare și decuplare automată, dependentă de poziţie, a dozării
electrice, cu GPS-Switch

Comutator secţiune automat
Dacă terminalul care urmează să funcţioneze dispune de
funcţionalitate de control secţiune cu lăţime parţială, cum
ar fi cu control secţiune cu lăţime parţială a comutatorului
GPS de la AMAZONE, controlul poate fi comutat automat și
în funcţie de poziţia GPS. Dacă se lucrează un câmp, șoferul
se poate concentra pe deplin pe operarea vehiculului în regim automat, deoarece controlul secţiunilor cu lăţime parţială în panouri și pe capetele de rând se întâmplă automat.
Avantajele controlului automat al secţiunii cu lăţime parţială:
Eliberarea operatorului
Creșterea preciziei în timpul nopţii și la viteze mari
Mai puţine suprapuneri și spaţii goale
Economisirea resurselor
Mai puţine daune rezultate în urma inventarului și efecte negative asupra mediului

Cu ajutorul comutatorului de secţiune automat GPS-Switch,
AMAZONE oferă un control complet al secţiunii GPS pentru
toate terminalele de comandă AMAZONE și dispersia de îngrășăminte compatibilă ISOBUS, pulverizatoare pentru protecţia culturilor sau semănătoare.
GPS-Switch basic
Comutator secţiune automat cu până la 16 de secţiuni
Opţional pentru AmaTron 4
GPS-Switch pro
Comutator secţiune automat cu până la 128 de secţiuni
Crearea unui teren virtual
Crearea de Point of Interests (POI)
Coborârea automată a braţului cu un pulverizator
de protecţie a plantelor AMAZONE
Standard pentru AmaPad 2
Opţional pentru AmaTron 4

„Cu Section Control calculatorul ISOBUS preia multe din
activităţile șoferului.”
(Publicaţia „dlz agrarmagazin” – „raport privind
distribuitorul de îngrășământ ZA-TS” · 02/2017)

GPS-Switch cu AutoPoint (punct automat)
Noul sistem AutoPoint determină automat timpul de întârziere, adică timpul dintre începerea sau sfârșitul dozării și
comportamentul de transport al seminţelor pe brăzdar.
Folosind un senzor pe brăzdar, debitul de seminţe de pe
brăzdar este determinat permanent în timpul fiecărui proces de comutare. Astfel se poate reacţiona la modificările
comportamentului de transport al seminţelor și la modificările comportamentului la deplasare.

Senzorul pentru înregistrarea fluxului de seminţe de la brăzdarul
de însămânţare
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Terminalele ISOBUS-de la AMAZONE
Intuitiv, confortabil, mai bun – facilitarea activităţilor zilnice

De la simplu până la HighEnd –
totul este posibil

Totul sub o singură privire
cu soluţia cu 2 terminale

Cu sistemele AmaTron 4 și AmaPad cu ISOBUS 2, AMAZONE
oferă două terminale de comandă deosebit de confortabile
pentru aparatele dumneavoastră ISOBUS. Pe lângă funcţionarea simplă a mașinii, există și alte aplicaţii, cum ar fi comutatorul automat de control al secţiunii GPS-Switch
(Section Control).

În afară de posibilitatea de a opera mașina ISOBUS de la
AMAZONE prin intermediul terminalului de pe tractor, există și alternativa practică de a separa funcţionalităţile tractorului și ale agregatului atașat și de a le opera de la două
terminale diferite. Terminalul tractorului poate continua să
controleze tractorul sau chiar să afișeze aplicaţiile GPS,
în timp ce celălalt terminal de operare din vizualizarea
UT este pe deplin utilizat pentru a controla și coordona
aparatul.

Toate aplicaţiile sunt deja preinstalate și pot
fi încercate gratuit
Operare intuitivă și clară

Terminal
Afișaj

AmaTron 4

AmaPad 2

Display color Multitouch de 8 inci

Display color Multitouch de 12,1 inci

Operare

Touch și 12 butoane

Touch

Interfeţe

1 x Ethernet
2 x RS232 (GPS și ASD)
2x interfaţă USB

1 x Ethernet
2 x RS232 (GPS & ASD)
2x interfeţe USB cu stick WLAN

Gestionarea și procesarea comenzilor
de pe hărţi de aplicaţii
(ISO-XML și shape)
Asistent de ghidare paralelă
Urmărire automată
Control automat secţiune
cu lăţime parţială
Notă: Respectaţi secţiunile cu lăţime parţială
maxime ale mașinii!

Conector pentru cameră

GPS-Maps&Doc
cu Task Controller integrat

Task Controller

Urmărire prin GPS *

GPS-Track pro

cu bară virtuală de lumini

cu bară virtuală de lumini

–

GPS-Track Auto
pentru stropitoare automată Pantera

GPS-Switch basic *

GPS-Switch pro

cu până la 16 lăţimi parţiale

cu până la 128 secţiuni cu lăţime parţială

sau GPS-Switch pro *
cu până la 128 secţiuni cu lăţime parţială

1x conectori pentru cameră *
cu detectare automată a marșarierului AmaCam

2x conectori pentru cameră *
* = opţional

ISOBUS | Terminale ISOBUS
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Totul la un loc!
Datorită funcţionalităţii AUX-N, aveţi posibilitatea să utilizaţi multe funcţii ale mașinii în meniul de lucru cu mânerele multifuncţionale AmaPilot+ sau alte mânere ISOBUS.

Meniu

Avantajele dumneavoastră
prin AmaPilot+:
Ergonomie perfectă
Aproape toate funcţiile direct sub
control prin intermediul a 3 niveluri
Suport de mână reglabil
Atribuirea tastelor libere și individuale
„Joystick-ul se potrivește confortabil în mână.”
(Publicaţia „dlz agrarmagazin” –
„raport privind Pantera 4502” · 02/2016)

Setări

„Dispozitivul de comandă ISOBUS a fost dezvoltat de Amazone
în sine și este simplu și ușor de înţeles. Dacă doriţi, puteţi atribui în mod liber câteva butoane. Ecranul multifuncţional poate
fi configurat liber, de asemenea.”
(Publicaţia „agrarheute” – „raport privind
semănătoarea Centaya” · 06/2018)
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AmaTron 4
Manager 4 all

Funcţionare simplă și convenabilă, la fel
de intuitivă ca tableta dvs
De ce să nu operaţi un terminal la fel de intuitiv ca o tabletă
sau un smartphone? Având în vedere acest lucru, AMAZONE
a dezvoltat un AmaTron 4 mai ușor de utilizat, oferind un
flux de lucru vizibil mai bun, în special în administrarea comenzilor. Sistemul AmaTron 4, cu afișajul său color multitouch de 8 inch îndeplinește cele mai exigente cerinţe și
oferă o satisfacţie maximă utilizatorului. Prin glisare degetului sau prin intermediul aplicaţiei Karussell se ajunge rapid
de la o aplicaţie la alta resp. la meniul de operare structurat
clar și simplist. O minivizualizare (MiniView) practică, o linie
de stare liber configurabilă precum și o bară luminoasă virtuală fac utilizarea sistemului AmaTron 4 deosebit de sinoptică și confortabilă.

Sistemul automat de identificare a mersului în marșarier
AmaCam asigură accesul direct la camera pentru marșarier și
previne accidentele grave.

Avantajele AmaTron 4:
Modul automat pe ecran complet, atunci când nu este
utilizat
Concept MiniView practic
Operare prin intermediul Touch-Display sau taste
Este deosebit de intuitiv și ușor de utilizat
Documentaţie referitoare la teren
Dirijare inteligentă și de orientare practică din meniu
Mod zi – noapte
Echipare standard cu:

GPS-Maps&Doc

Operarea utilajului (UT, Universal Terminal) în modul zi noapte

ISOBUS | Terminale ISOBUS
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AmaPad 2
Un mod deosebit de confortabil,
de a controla mașinile agricole

O nouă dimensiune a direcţionării
și a monitorizării
Odată cu AmaPad 2 AMAZONE oferă un terminal de operare
de o calitate deosebit de ridicată. Ecranul color multitouch
de 12,1 inci este deosebit de confortabil și îndeplinește cele
mai înalte standarde ale agriculturii de precizie. AmaPad
este operat exclusiv prin ecranul tactil (touch).
Cu „conceptul MiniView” practic, aplicaţiile care nu sunt
operate în prezent, dar care trebuie să fie monitorizate, pot
fi afișate clar pe lateralul ecranului. Dacă este necesar, acestea pot fi mărite „prin indicarea degetelor”. Opţiunea de
personalizare a unui „tablou de bord” cu afișaje completează ergonomia de operare.
În plus faţă, de controlul secţiunilor GPS-Switch pro,
cu GPS-Track pro în echiparea standard este instalat și un
asistent de ghidare pentru rularea în paralel cu bară luminoasă virtuală.

Avantajele AmaPad:
Afișaj color de 12,1 inch multitouch
Concept avansat MiniView
Este posibilă extinderea la sistemul de direcţie
automat datorită funcţiei automate de urmărire
automată a GPS-track
Mod zi – noapte
Echipare standard cu:

GPS-Maps pro
GPS-Track pro
GPS-Switch pro
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Date tehnice

KG 3001 Special cu AD-P 3001 Special

Date tehnice
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Mașină de însămânţare AD-P Special
AD-P 3001 Special

AD-P 3501 Special

AD-P 4001 Special

Lăţime de lucru (m)

3,00

3,50

4,00

Lăţime de transport (m)

3,00

3,50

4,00

24/20

28/24

32/26

12,5/15,00

12,5/14,60

12,5/15,40

Număr de rânduri
Distanţă între rânduri (cm)
Volum al rezervorului, fără extensie (l)

850/1.250

Volum al rezervorului, cu extensie (l)

1.100/1.500

Înălţime până la muchia superioară a rezervorului de sămânţă (m)

1,97/2,12

Înălţime până la muchia superioară a rezervorului de sămânţă cu extensie (m)

2,07/2,23

Greutate cu brăzdar WS, fără prelucrare a solului (kg)

700¹/715²

–

810¹/830²

Greutate cu brăzdar RoTeC-Control, fără prelucrare a solului (kg)

810¹/825²

885¹/900²

955¹/975²

Greutate cu KE Super/brăzdar WS/PW 600 (kg)

2.336¹/2.351²

2.573¹/2.588²

2.814¹/2.834²

Greutate cu KE Super/brăzdar WS/KW 580 (kg)

2.341¹/2.356²

2.555¹/2.570²

2.808¹/2.828²

Greutate cu KG Special/brăzdar RoTeC-Control/PW 600 (kg)

2.666¹/2.681²

2.930¹/2.945²

3.209¹/3.229²

Greutate cu KG Special/brăzdar RoTeC-Control/KW 580 (kg)

2.671¹/2.686²

2.912¹/2.927²

3.203¹/3.223²

¹ Greutate pentru mașina de bază 850 l cu set de brăzdare, cu suflantă, cu distanţă între rânduri de 12,5 cm, cu greblă exactă, cu marcatori de urmă, cu computer de bord
² Greutate pentru mașina de bază 1.250 l cu set de brăzdare, cu suflantă, cu distanţă între rânduri de 12,5 cm, cu greblă exactă, cu marcatori de urmă, cu computer de bord

Sarcinile pe osii permise și greutăţile totale ale tractoarelor trebuie verificate. Se vor respecta prevederile în vigoare ale StVzO. Nu toate posibilităţile de
combinaţii prezentate sunt realizabile la toate tractoarele fabricate și/sau în condiţiile reglementărilor naţionale respective.

Imaginile, conţinutul și informaţiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot diferi. Imaginile mașinilor pot deroga
de la reglementările de circulaţie rutieră specifice ţării.
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Imaginile, conţinutul și informaţiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot diferi. Imaginile mașinilor pot deroga
de la reglementările de circulaţie rutieră specifice ţării.
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