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V současnosti více než kdy jindy potřebují zemědělci a soukromí podnikatelé
rozmetadla hnojiv, která jsou především:
bezpečná. A to v každém směru: na silnici, během seřizování a při rozmetání.
Neboť je nutné nejen snížit náklady, ale
také chránit životní prostředí a zaručit
nejvyšší bezpečnost při jízdě po silnici.
S výrobky AMAZONE dosáhnete bezpečnosti ve všech směrech.
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ZA-M
Úvod

Důvěřujte společnosti AMAZONE také vy!
Společnost AMAZONE proto při navrhování
nové řady ZA-M klade maximální důraz na
bezpečnost. Díky řadě ZA-M vám můžeme
nabídnout nejbezpečnější rozmetadlo a nejmodernější servis pro hnojiv.
Na objednávku nabízí řada ZA-M všechny
dostupné možnosti vybavení:
• Dálkově ovládaná clona limiter pro okrajové a hraniční rozmetání
• Regulace dávkovaného množství v závislosti na rychlosti jízdy pomocí terminálu
AMADOS+ nebo AMATRON+

• Odvažovací technika s automatickým
zkoušením rozmetaného množství u
rozmetadel ZA-M Profis
• Hydraulický pohon s automatickým hraničním rozmetáním a šestinásobným
spínáním jednotlivých částí ramen u
rozmetadel ZA-M Profis Hydro
• GPS-Switch pro automatické a přesné
spínání jednotlivých částí ramen v závislosti na pozici
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Mnoho rozmetadel, jedna řada – více bezpečnosti ve všech
AMAZONE nabízí správný rozmetadlo pro každý podnik!
ZA-M 1001 Special
Pracovní záběr:
Regulační
elektronika:
Objem
zásobníku:
Nástavec:

10 m až 36 m
rozšiřitelná o sadu
Control
1 000 I až 1 500 I
(užitečná hmotnost
až 1 800 kg)
1 x S 500

ZA-M 1001 Special

ZA-M 1201
Pracovní záběr:
Regulační
elektronika:
Objem
zásobníku:
Varianty
nástavců:

10 m až 36 m
rozšiřitelná o sadu
Control nebo Tronic
1 200 I až 2 700 I
(užitečná hmotnost
až 3 100 kg)
1 x S 500 nebo
2 x S 500 nebo
1 x L 1000 nebo
S 500 + L 1 000

ZA-M 1201

ZA-M 1501
Pracovní záběr:
Regulační
elektronika:
Objem
zásobníku:
Varianty
nástavců:

10 m až 36 m
rozšiřitelná o sadu
Control nebo Tronic
1 500 I až 3 000 I
(užitečná hmotnost
až 3 100 kg)
1 x S 500 nebo
2 x S 500 nebo
1 x L 1000 nebo
S 500 + L 1 000

ZA-M 1501
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ZA-M
Řada rozmetačů

rozměrech

Rozmetadlo s odvažováním
ZA-M 1501 Profis
Pracovní záběr:
Regulační
elektronika:

10 m až 36 m
sériově montované odvažovací
zařízení a sada Tronic s terminálem AMATRON+.
Na přání sada Comfort,
hydraulický pohon a příprava
pro GPS-Switch:
ZA-M Profis Hydro
Objem zásobníku: 1 500 I až 3 000 I
(užitečná hmotnost až 3 100 kg)
Varianty
1 x S 500 nebo
nástavců:
2 x S 500 nebo
1 x L 1000 nebo
S 500 + L 1 000

ZA-M 1501 Profis

ZA-M 3000 Ultra
Pracovní záběr:
15 m až 52 m
rozšiřitelná o sadu Control
Regulační
elektronika:
Objem zásobníku: 3 000 I až 4 200 I
(užitečná hmotnost až 4 100 kg)
Varianty
1 x S 600 nebo
nástavců:
2 x S 600
ZA-M 3000 Ultra

Rozmetadlo s odvažováním
ZA-M 3000 Ultra Profis
Pracovní záběr:
Regulační
elektronika:

15 m až 52 m
sériově montované odvažovací
zařízení a sada Tronic s terminálem AMATRON+.
Na přání sada Comfort,
hydraulický pohon a příprava
pro GPS-Switch:
ZA-M Ultra Profis Hydro
Objem zásobníku: 3 000 I až 4 200 I
(užitečná hmotnost až 4 100 kg)
Varianty
1 x S 600 nebo
nástavců:
2 x S 600

ZA-M 3000 Ultra Profis
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Kompaktní rozměry: ZA-M 1001 Special
Pro malé a střední podniky

Objem zásobníku:
S nástavcem:
Pracovní záběr:

1 000 I
1 500 I
10 m až 36 m

Přednosti sériové verze:
• Mechanický pohon rozmetacího systému
• Stabilní rámová konstrukce s užitečnou hmotností
až 1 800 kg
• Pomocí nástavce lze zvýšit objem zásobníku
až o 1 500 I
• Malá plnicí výška
• Dvojitá násypka s optimalizovaným tvarem zásobníku umožňuje neustálou kontrolu funkce
• Jemná plnicí síta zabraňují závadám při rozmetání
a lze je při čištění stroje jednoduše sklopit a aretovat
• Indikace plnicího stavu s velkými nahlížecími otvory
• Celý rozmetací systém je vyroben z kvalitní oceli
• Pohodlí a bezpečnost je zajišťovaná snadným a
dobře přístupným seřizováním rozmetaného množství a pracovního záběru

• Bezúdržbová převodovka uložená v olejové lázni s
integrovanou pojistkou proti přetížení – 100 000krát
osvědčená
• Dokonalý systém dvojitých hradítek k nastavení
množství, otevírání a uzavírání
• Bezpečnostní sada s osvětlovací soupravou, výstražnými panely a ochranným rámem jsou součástí sériové výbavy
• Držák hadic chrání hydraulické zástrčky před znečištěním
• Sada na zkoušku rozmetaného množství, rozmetací
tabulka a výpočetní kotouč součástí sériové výbavy

Elektronické volitelné možnosti:
• Sada ZA-M Control s terminálem AMADOS+ pro
elektronickou regulaci množství v závislosti na
rychlosti jízdy
• Elektrická trojcestná jednotka HyCLICK

• Terminál AMADOS+ má k dispozici sériové rozhraní
k záznamu a připojení N-senzorů a karet aplikací k
účinnému hnojení ploch
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ZA-M
ZA-M 1001 Special

Rám s užitečnou hmotností až 1 800 kg

Novinka: Bezpečnostní sada součástí sériové
výbavy všech rozmetadel ZA-M
Rozmetadlo AMAZONE ZA-M s novou bezpečnostní
sadou poskytuje vyšší bezpečnost. Pracovní stroje
namontované vzadu na rychle jedoucích traktorech
musí být při jízdě po silnici zřetelně označeny. Firma

Přídavné lapače nečistot (sériová
výbava u rozmetačů ZA-M Profis a
ZA-M Ultra) zajišťují, aby nečistoty
z traktorových kol nebyly odhazovány
na rozmetací kotouče.

AMAZONE integrovala
náročné požadavky na
bezpečnost do moderního designu.

Velkoplošné výstražné panely vzadu
a osvětlovací souprava se starají o
zřetelné označení stroje.

Bezpečnost pro všechny
účastníky silničního provozu

Ochranný rám kolem celého stroje
splňuje bezpečnostní předpisy.
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Flexibilní rozměry: ZA-M 1201 a ZA-M 1501
Pro střední a velké podniky

Objem zásobníku:
S nástavcem:
Pracovní záběr:

1 200 l nebo 1 500 l
1 700 / 2 000 / 2 200 / 2 500 / 2 700 / 3 000 I
10 m až 36 m

Další přednosti sériové verze:
• Stabilní rámová konstrukce s užitečnou hmotností
až 3 100 kg
• Jistota i do budoucna: Pomocí nástavců lze zvýšit
objem zásobníku až na 3 000 I

• Malá plnicí výška, velká plnicí šířka i s nástavci L

Elektronické volitelné možnosti:
• Sada ZA-M Control s terminálem AMADOS+ pro
elektronickou regulaci množství v závislosti na
rychlosti jízdy
• Sada ZA-M Tronic s terminálem AMATRON+ pro
elektronickou regulaci množství v závislosti na
rychlosti jízdy

• Elektrická trojcestná jednotka HyCLICK
• Terminál AMADOS+ a AMATRON+ má k dispozici
sériové rozhraní k záznamu a připojení N-senzorů
a karet aplikací k účinnému hnojení ploch
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ZA-M
ZA-M 1201 a ZA-M 1501

Rám s užitečnou hmotností až 3 100 kg

Příslušenství
Účelné příslušenství: robustní manipulační vozík
usnadňuje připojování a odpojování rozmetače a
manipulaci. Kolečka lze rychle odejmout. Ještě poho-

dlnější je připojování a odpojování rozmetače pomocí
teleskopického kloubového hřídele „Tele-Space“.

Manipulační vozík s odstavnou brzdou

Kloubový hřídel „Tele-Space“
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Kdo váží, vyhrává:
Rozmetadlo s odvažováním ZA-M Profis

ZA-M Profis
Objem zásobníku:
Pracovní záběr:
Sériově:
Pohon rozmetacího ústrojí:
Elektronické volitelné možnosti:

1 500 / 2 000 / 2 500 / 3 000 I
10 m až 36 m
odvažovací zařízení a sada Tronic s terminálem AMATRON+
mechanický nebo hydraulický
elektrická trojcestná jednotka HyCLICK
ZA-M Profis Comfort:
volitelná sada Comfort poskytuje nejvyšší pohodlí obsluze díky elektrohydraulickému řízení všech ovládacích funkcí pomocí terminálu AMATRON+

Výhody pro vás:
• Stabilní rámová konstrukce s integrovanou odvažovací technikou s užitečnou hmotností až 3 100 kg
• Odvažovací technika on-line v rámu s paralelogramovým vedením – výhodné pro minimální zatěžování
odvažovací buňky
• Žádné boční namáhání odvažovací buňky při práci
ve svahu, protože zásobník, rám a rozmetací agregát
tvoří jednu jednotku

• Pohodlí a bezpečnost je zajišťovaná snadným seřizováním rozmetaného množství a pracovního záběru
• Terminál AMATRON+ má k dispozici sériové rozhraní
k záznamu a připojení N-senzorů a karet aplikací k
účinnému hnojení ploch
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ZA-M
ZA-M Profis

Bez zkoušení rozmetaného množství. Zadáte rozmetané
množství a pracujete! Jednodušeji to nejde.

Díky odvažovacímu rámu rozmetadla ZA-M Profis s užitečnou hmotností
3 100 kg se zvýší přesnost a intenzita práce.

Bezpečně to zvážíme!
Odvažovací systém poskytuje obsluze pohodlí a
vyšší bezpečnost. Odvažovací buňka zjišťuje on-line
rozdílné hmotnosti rozmetaného materiálu s vysokou
přesností. Automaticky srovnává skutečně rozmetané
množství s požadovaným. Jsou zjišťovány změny
průtoku, např. v případě různorodých minerálních hnojiv, a rozmetací dávka se znovu automaticky přestaví
prostřednictvím dávkovacího hradítka. Z důvodu stanovení plošné bilance živin se navíc přesně zaznamenává rozmetané množství.

Stabilní odvažovací rám je integrován tak, aby se
nezvětšovala vzdálenost těžiště ani plnicí výška.
K dosažení vyváženého zásobování živinami lze
změnit rozmetané množství stiskem tlačítka na palubním počítači AMATRON+. Plně automatickou úpravu
množství podle zaznamenaného množství dusíku lze
provádět prostřednictvím přídavné on-line snímací
N-senzorové techniky.
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Bezpečně namontováno: Rozměry se širokými nástavci
ZA-M 2201, 2501, 2701 a 3001 jsou kompletně smontovány z výroby.
Namontovat, naplnit, odjet, rozmetat!

ZA-M 2201

Jistota i do budoucna s nástavci pro rozmetadlo ZA-M
Pomocí nástavců S a L lze rychle zvětšit objem
zásobníku. S úzkým nástavcem S dosáhnete malé
transportní šířky.
Bezproblémové je přímé plnění ze sklápěče nebo z
bigbagů.
Zejména při použití velkých průmyslových nakladačů
se doporučuje použití širokého nástavce L.

Plnění sklápěčem

Plnění z bigbagů

Nástavec S 500 – úzký

Nástavec L 1000 – široký

Plnění průmyslovým nakladačem
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ZA-M
Nástavce pro rozmetač ZA-M

Objem zásobníku: 2 200 / 2 500 / 2 700 / 3 000 I
Velká plnicí šířka 2,76 m poskytuje dostatečnou bezpečnost při
nakládání hnojiva pomocí široké lžíce čelního nakladače.

ZA-M 3001

Sklopná krycí plachta se před plněním jednoduše
vyklopí nahoru. Tak lze v rozmetání hnojiva pokračovat i za špatných povětrnostních podmínek.
Pro typ ZA-M Ultra je k dispozici hydraulicky ovládaná
sklopná plachta, kterou lze ovládat prostřednictvím
řídicí jednotky nebo terminálu AMATRON+.

V případě překročení šířky, musíte široký nástavec L
doplnit čelním osvětlením. Žebřík integrovaný na
levé straně umožňuje lepší náhled do zásobníku a
usnadňuje kontrolu a čištění.
Rozmetadlo ZA-M Ultra je sériově vybaven čelním
osvětlením a integrovaným žebříkem.
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AMAZONE ZA-M Ultra: Vysoce výkonné rozmetadlo se záběrem 5
AMAZONE v rozmetadle ZA-M Ultra sjednotilo efektivitu a nejvyšší přesnost –
rozmetání při maximálním výkonu.

Objem zásobníku:
Pracovní záběr:

3 000 / 3 600 / 4 200 I
15 m až 52 m

Výhody pro vás:
• Mechanický pohon s otáčkami vývodového hřídele
720 ot/min umožňuje práci s úsporou paliva
• Plynule nastavitelné pracovní šířky 15 m až 52 m
• Integrovaný rozváděcí systém (trimr a limiter)
zajišťuje optimální vymezení rozmetacího vějíře
při normálním a hraničním rozmetání
• Rozmetadlo ZA-M Ultra nabízí všechny možnosti
výbavy elektronickými ovládacími prvky. Od sady
Control s jednoduchou regulací závislou na rychlosti pojezdu až po plně automatické elektrohydraulické vybavení rozmetadla ZA-M Ultra Profis Hydro
s odvažovacím systémem. Přáním zemědělců a
soukromých podnikatelů se nekladou žádné meze
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ZA-M
ZA-M Ultra

m 52 m.

39:41 Uhr

Maximální pracovní šířka až 52 m a objem zásobníku 4 200 I otevírají nové
dimenze plošného výkonu.

Rozmetadlo s odvažováním ZA-M Ultra Profis
Rám s užitečnou hmotností až 4 100 kg

Citace z provozní zprávy rozmetadla profi 10/2005:
„Rekapitulace: Díky rozmetadlu ZA-M Ultra Profis lze dosáhnout nových možností
při rozmetání hnojiv.“
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Koncepce: Úsporou hnojiva za vyšší spolehlivost.
SBS – Soft Ballistic System
S minerálními hnojivy musí být nakládáno mimořádně
šetrně, aby mohlo být precizně rozmetáno a přivedeno
v celé pracovní šířce přímo k rostlinám. Hnojivo, které
bylo poškozeno už v rozmetadle, nemůže být spolehlivě
rozmetáno.

Šetrný sesyp

Jako bezpečnostní sada je do neseného rozmetadla
ZA-M sériově integrován systém AMAZONE Soft
Ballistic System. Míchadlo, dávkovací prvky a rozmetací kotouče mají své činnosti vzájemně sladěny. Tím
se dosáhne úspory hnojiva a váš výnos se zvýší.

Šetrné podání

Šetrné pohyby

Šetrný výhoz

1. 2. 3. 4.
+

+
=

+
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ZA-M
SBS – Soft Ballistic System

Více bezpečnosti, více inovace díky systému SBS!

Šetrný sesyp

Systém AMAZONE Soft Ballistic System zahrnuje
míchací prvky tvarované tak, aby bylo hnojivo odebíráno ze zásobníku velkou plochou. Uprostřed
zásobníku se tak netvoří trychtýř z hnojiva.

Šetrné pohyby

Šetrné podání

Bod podávání hnojiva uprostřed rozmetacího kotouče
je mimořádně výhodný, protože obvodová rychlost
rozmetacích kotoučů je v této oblasti velmi nízká.

Šetrný výhoz
Poloha lopatek
„ve vleku“

720 ot/min

Otáčky kotoučů 720 ot/min umožňují systému
AMAZONE Soft Ballistic System šetrně rozmetat
hnojivo. Dokonce i druhy hnojiva s malou odolností
vůči lámavosti si zachovávají dobré vlastnosti během
rozmetání.
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Směr otáčení

Díky systému AMAZONE Soft Ballistic System je
hnojivu přiváděno jen tolik energie, která stačí k
dosažení optimální letové dráhy a přesného rozmetacího obrazce.
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Rozmetací systém z ušlechtilé oceli
Ušlechtilost vyrobená z ušlechtilosti

Soft Ballistic System SBS

Rozmetací systém rozmetadel ZA-M je vyroben
z nerezové oceli:
• Hroty násypek s čechrači
• Kompletní sestava dna s dávkovacími a hydraulickými hradítky
• Rozmetací kotouče s vyhazovacími lopatkami
• Úplné zakrytí krycími plechy

Dokonalá souhra:
• čechračů
• hrotů násypek
• sestavy dna
• dávkovacích hradítek
• rozmetacích kotoučů a krycích plechů

Výhody pro vás:
• Snadná údržba díky otevřené konstrukci rozmetadla
• Spolehlivá funkce díky robustní a bezúdržbové
převodovce uložené v olejové lázni, řetězovému
pohonu míchací hřídele vyrobeného z ušlechtilé
oceli, dobře dimenzovaným pružinám a hydraulickým válcům, stejně jako díky robustnímu rámu

U výrobků AMAZONE získáte za své peníze nejvyšší kvalitu.
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ZA-M
Rozmetací systém
a převodovka

Rozmetadlo ZA-M s nejvyšší úrovní kvality
Spolehlivá už po celá desetiletí
Převodovka uložená v olejové lázni se ukázala být
nezdolným srdcem dvoukotoučových rozmetačů
AMAZONE. Převodovky AMAZONE se 100 000krát
osvědčily, jsou bezúdržbové a jsou vybaveny integrovanou pojistkou proti přetížení, která chrání
převodovku před poškozením.

Dokonalá výroba: Aktivní ochrana životního prostředí od začátku do konce
• Úspora energie díky optimalizovanému výrobnímu
procesu ve velkých sériích
• Nejlepší využití surovin při výrobě, díky procesory
řízenému řezání a ohýbání

Ponorný elektrolytický lak AMAZONE
(KTL)

Vícevrstvé lakování
1

2

3

4

Ocelový
plech

Zinkové
fosfátování
(krystalická
vrstva)

Základní KTL
(katodické
ponorné
lakování)

Krycí
lakování

1

2

• Moderní metoda ponorného elektrolytického lakování
poskytuje kvalitní ochranu proti korozi (standardní
metoda v automobilovém průmyslu)

3

4

Hrany jsou mimořádně namáhány a bývají vždy poškozeny jako první.
Běžné ponorné laky, které jsou velmi často používány při výrobě zemědělských strojů, nanáší na hrany pouze nepatrnou vrstvu laku. Ponorný
elektrolytický lak vyvinutý speciálně pro AMAZONE by naproti tomu
dokázal nanést vrstvu barvy dokonce i na břit holicí čepelky.
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Nastavení množství: Jednoduše – Spolehlivě – Přesně
Jednoduché nastavení rozmetaného množství bez použití nástrojů.

Podle rozsáhlé rozmetací tabulky se přednastavují
rozmetané množství a pracovní šířka. Rozsáhlé

stupnice vám pomohou při přesném nastavení rozmetaného množství pomocí dávkovacího hradítka.

Rozmetané množství lze velmi jednoduše kontrolovat
pomocí zkoušky rozmetaného množství a tak zjistit
vlastnosti materiálu (průtok atd.). Pokud nechcete
dělat zkoušku rozmetaného množství, jednoduše si
vyberte náš rozmetadlo s odvažováním ZA-M Profis.

Držák na hadice chrání přípojky před znečištěním.
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ZA-M
Nastavení
rozmetaného množství

Systém dvojitých hradítek AMAZONE nabízí nejvyšší spolehlivost.

Dávkovací hradítko

Uzavírací hradítko

Robustní elektrický
servomotor dávkovacího hradítka

Dávkovací a uzavírací hradítka systému dvojitých
hradítek lze oboustranně ovládat nezávisle na sobě.
Dvojčinná uzavírací hradítka umožňují rychlé otevření
a uzavření na konci pole.

Hnojivo je po spuštění rozmetadla k dispozici ihned
a v plném množství. V případě regulace závislé na
pojezdové rychlosti za pomoci terminálu AMADOS+
nebo AMATRON+ jsou elektrickými servomotory ovládána pouze dávkovací hradítka, která umožňují provádět např. malé úpravy množství!

Na traktorech s jen jedním řídicím ventilem můžete
použít elektrickou trojcestnou jednotku HyCLICK
jako pohodlnou předvolbu funkcí Limiter nebo dvojitá
hradítka vpravo a vlevo.

Rovněž jsou v nabídce jednoduché dvoucestné a
trojcestné jednotky, pokud váš traktor nedisponuje
dostatečným množstvím přípojek hydrauliky.
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Nastavení pracovní šířky: Jednoduše – Spolehlivě – Přesně
Rozmetací kotouče Omnia-Set OM pro nejvyšší přesnost
Rozmetací kotouče Omnia-Set OM jsou vybaveny
nastavitelnými rozmetacími lopatkami a jsou zárukou
bezpečného a zvlášť přesného rozmetacího obrazce.
Pomocí dobře čitelné stupnice umístěné v zorném
poli řidiče lze rozmetací lopatky jednoduše a přesně
nastavovat bez pomoci nástrojů. Firma AMAZONE
nabízí rozsáhlé rozmetací tabulky pro veškeré druhy
hnojiv, osiv a přípravků proti plzákům a slimákům.
Rozmetací kotouče Omnia-Set OM jsou vyrobeny z
ušlechtilé oceli a lze je jednoduše namontovat.

Čtyři sektory pro optimální příčné rozmetání

Rozmetací kotouče ZA-M
OM 10-12

Rozmetací kotouče ZA-M Ultra

OM 10-16

OM 18-24

OM 15-24

OM 24-36

OM 24-48

(na úzké plochy)

S tvrdokovovým
povlakem

S tvrdokovovým
povlakem

Maximální pracovní šířky
KAS

Draslík

Močovina granulovaná Močovina peletovaná

ZA-M OM 24-36

36 m

36 m

32 m

30 m

ZA-M Ultra OM 24-48

52 m

40 m

40 m

36 m
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ZA-M
Nastavení pracovní šířky

Důkaz: Všechny testy velmi dobré nebo dobré! Podle mezinárodní zkoušky
pro rozmetadla minerálních hnojiv provedené ústavy DLG, SJF a IMAG.
K pěstování kvalitních obilovin je výhodné pozdní
hnojení. Díky rozmetacím kotoučům AMAZONE
lze tuto metodu velmi snadno použít naklopením
sériově montovaných, nastavitelných rozmetacích
lopatek.

Jednoduchá, bezpečná a spolehlivá obsluha!
Řada ZA-M byla úspěšně zkoušena v rámci
testů DLG-Fokus. Příslušná osvědčení o testu
byla udělena společností DLG.

Příčné rozmetání při

10/03 pracovním záběru
18, 24, 30 m

Shoda s normou

10/03 EU na ochranu

Příčné rozmetání při

10/03 pracovním záběru
24, 36, 40 m

Typ ZA-M je prvním rozmetadlem, který od společnosti
DLG obdrželo potvrzení shody s novou normou na ochranu
životního prostředí (EN 13739).

životního prostředí

Optimální příčné rozmetání (příklad: pracovní šířka 24 m)
Rozmetací obrazce kotoučů Omnia-Set jsou díky
plochým bokům necitlivé vůči bočnímu větru a
různým vlastnostem druhů hnojiv. Trojúhelníkový
rozmetací obrazec se širokými boky a z něj plynoucí
velké oblasti překrytí jsou rozhodující pro vyšší bezpečnost a přesnost.
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Aktivní ochrana životního prostředí – systémy hraničního
Ekonomické a mimořádně ekologicky účelné minerální hnojení vyžaduje odpovědnou
manipulaci. Ekologické hnojení na okraji pole podle nových směrnic na ochranu životního
prostředí není možné bez moderních systémů hraničního rozmetání.

Okrajové, hraniční a příkopové rozmetání
Okrajové rozmetání (nastavení zaměřené na výnos).
Sousední oblastí je zemědělsky využívaná plocha.
Lze proto tolerovat, když se malé množství hnojiva
dostane přes okraje pozemku. Rozmetané množství
hnojiva ve vnitřní oblasti pole stejně jako i u jeho
okraje se stále pohybuje blízko 100 % požadovaného
množství.

Hraniční rozmetání (ekologické nastavení). Hraničí-li
pole se silnicí nebo stezkou pro cyklisty, nesmí být
hnojivo rozmetáno přes hranici pole. Aby ve vnitřní
oblasti pole nebylo přehnojeno, musí být rozmetané
množství u hranic pozemku sníženo, takže se zde
projeví mírné podhnojení. Metoda hraničního rozmetání odpovídá požadavkům předpisů o hnojení.

Příkopové rozmetání (ekologické nastavení). Pokud
se na okraji pole nachází povrchová voda, musí být
podle předpisů o hnojení rozmetadlem s hraničním
nastavením dodržena vzdálenost jeden metr, bez hraničního rozmetání dokonce tři metry. Aby nedocházelo
k přehnojení uvnitř pole, musí být rozmetané množství
na hranicích pole sníženo.

Kotouč Tele-Set
Díky výměně kotoučů
bez použití nástrojů
lze přejít z normálního
rozmetání na okrajové,
hraniční nebo příkopové.

Limiter je hydraulicky
sklopen do rozmetaného vějíře pomocí
dálkového ovládáním
z kabiny traktoru.
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ZA-M
Rozmetání okrajové,
hraniční a na výsečích pole

rozmetání AMAZONE
S rozmetačem pro hraniční rozmetání AMAZONE můžete nejlépe splnit
požadavky platných předpisů o hnojení.

Okrajové, hraniční rozmetání a rozmetání na výsečích a klínech pole
s hydraulicky poháněným rozmetadlem ZA-M Hydro a ZA-M Ultra Hydro
Hydraulický pohon rozmetacích
prvků v kombinaci s terminálem AMATRON+ poskytuje
všechny možnosti, jako
jsou např.:
• Oboustranné okrajové a
hraniční rozmetání podle individuální předvolby otáček kotoučů a rozmetaného
množství
• Šestinásobné spínání jednotlivých částí ramen s
automatickou úpravou rozmetaného množstvíí
• Všechny procesy mohou být podle potřeby dodatečně nastaveny během práce
Rozmetání na výsečích pole umožňuje rovnoměrné
hnojení klínů a výsečí pole. Společně se snížením
dosahu rozmetání se sníží množství. Skutečné rozmetané množství (v kg/ha) tak zůstává konstantní po
celé ploše.

• Použití zařízení GPS-Switch s automatizovaným
spínáním podle polohy

9BEEi[fUZ
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Okrajové rozmetání – První jízda po okraji pole

Jde-li o první jízdu po okraji pole, pak probíhá
okrajové rozmetání (nastavení zaměřené na výnos)
s odpojením jedné poloviny rozmetacího vějíře. Za
okraj pole se dostane pouze malé množství hnojiva,
uvnitř pole zůstává zachováno optimální hnojení.

Jednostranná, ručně sklápěná clona okrajového rozmetání je cenově výhodným řešením, jak provádět
okrajové rozmetání vlevo ve směru jízdy.
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Pohodlné hraniční rozmetání bez zastavování
a vystupování z traktoru s Limiterem AMAZONE
Hraniční a okrajové rozmetání
přivedené k dokonalosti
Limiter je moderním systémem hraničního rozmetání,
který se používá, pokud první jízda probíhá v polovině
pracovní šířky rozmetadla. Slouží k okrajovému, hraničnímu a příkopovému rozmetání.
Rozhodující výhodou je, že s Limiterem není nutné
zastavovat, přerušovat práci ani vystupovat z traktoru.

V případě hraničního a příkopového rozmetání se na
terminálu AMADOS+ a AMATRON+ automaticky sníží
rozmetané množství
na polovině strany
sklopením Limiteru.

Hraniční rozmetání

10/03 při pracovní šířce
18 m a 24 m

Ro
z

sa

hs

klá

pě

ní

SMĚR JÍZDY

Limiter levý

Princip funkce „Limiteru“
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ZA-M
Limiter AMAZONE

Limiter AMAZONE pravý nebo levý
U typu ZA-M si můžete vybrat: Limiter pro pravou nebo
levou stranu.

způsobem se dosáhne optimální rozmetací křivky
na hranici pole.

Moderní traktory mají většinu ovládacích prvků vpravo
vedle sedadla řidiče. Pak je hraniční rozmetání díky
novému Limiteru vpravo pohodlné a přehledné.

Limiter na stabilním rámu má široký úhel posunu ve
sklopné oblasti. Limiter nastavíme do požadované
polohy pro okrajové, hraniční nebo příkopové rozmetání podle typu hnojiva. Přesné údaje najdete v rozmetací tabulce a na štítku stroje. Pokud Limiter není
používán, lze jej hydraulickým válcem pohodlně vyklopit nahoru.

Limiter vyrobený z ušlechtilé oceli se jednoduše sklopí
do rozmetacích vějířů. Lamelový blok pak vyvolává
v jedné části proudu hnojiva změnu směru. Tímto
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Bezpečnostní opatření pro rozmetadla hnojiv:
Elektronická regulace terminálem AMADOS+
Rozmetadlo ZA-M se sadou Control
Pro rozmetadla ZA-M s mechanickým pohonem
rozmetacích kotoučů je k dispozici sada Control
s terminálem AMADOS+ umožňující elektronickou regulaci rozmetaného množství
v závislosti na pojezdové rychlosti.

Rozmetadlo s elektronickým řízením –
Investice, která se
vyplatí!

Výhody terminálů AMADOS+ a AMATRON+:
• Předvolené rozmetané množství zůstává i po volbě
optimální pracovní rychlosti stále stejné. To je
výhodné zejména u traktorů s plynulým převodem
• Změny rozmetaného množství mohou být díky
tomuto modernímu obslužnému terminálu prováděny plynule ve volně volitelných krocích na obou
stranách i na polovině strany a tím snížit náklady
a chránit životní prostředí
• Rozmetané množství nastavují robustní servomotory
dávkovacích hradítek
• Ovládání hydraulických hradítek v systému dvojitých hradítek probíhá nezávisle na elektronickém
dávkovacím hradítku. Ovládání je rychlejší a šetří
elektronické servomotory
• Všechny elektronické součásti jsou chráněny proti
odstřikující vodě a korozi

• Rychlost pojezdu je zjišťována snímači nebo ze
signální zásuvky traktoru
• Jednoduchý kalibrační program, samostatné nastavení množství
• Robustní snímačová technika ke kontrole např.
polohy hradítek
• Rozšiřitelnost na jiné aplikace, např. jako hektarové
počitadlo při aplikaci močoviny, kultivaci nebo sečení, pomocí zvláštního snímače pracovní pozice
• Tlačítko 100 % k pohodlnému hledání výchozí pozice
• Sériové rozhraní k záznamu a připojení N-senzoru
a karet aplikací k účinnému hnojení ploch
• Paměť na 20 zakázek
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ZA-M
Palubní počítač

Účinná bezpečnostní opatření:
Elektronická regulace terminálem AMATRON+
Rozmetadlo ZA-M se
sadou Tronic

Rozmetadlo ZA-M Profis se
sadou Comfort

Rozmetadlo ZA-M se sadou Tronic s mechanickým
nebo hydraulickým pohonem rozmetacích prvků
nabízí možnost řízení množství v závislosti na pojezdové rychlosti (kg/ha), ovládání hraničního rozmetání
Limiterem a odvažování.

Volitelná sada Comfort nabízí nejvyšší úroveň
pohodlí obsluhy prostřednictvím elektrohydraulického řízení všech ovládacích funkcí na terminálu AMATRON+.

Terminál AMATRON+ je mimořádně ergonomický
díky velkému displeji a přehlednému, jednoduchému
a logickému ovládání. Všechny funkce mohou být
spuštěny jednou rukou, druhá ruka zůstává na volantu. Navíc je terminál AMATRON+ schopen převzít
kontrolu Limiteru prostřednictvím integrované automatické regulace množství při hraničním rozmetání.
Díky své univerzálnosti je použitelný také na dalších
strojích AMAZONE, jako jsou např. postřikovače nebo
secí stroje.

AMATRON+:
Terminál pro všechny
stroje AMAZONE

Secí stroj

Rozmetadlo hnojiva

Postřikovač
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Hydraulický pohon se sadou Hydro
a spínáním jednotlivých částí záběru
ZA-M Profis Hydro a ZA-M Ultra Profis Hydro
Rozmetadla ZA-M Profis Hydro a ZA-M Ultra Profis
Hydro s hydraulickým pohonem rozmetacích
kotoučů poskytují úplnou nezávislost na otáčkách
motoru a rychlosti pojezdu. Otáčky rozmetacích kotoučů a čechrací hřídele jsou elektrohydraulicky regulovány a kontrolovány. Moderní traktory s komfortním
řízením hydraulického systému mohou vždy pracovat
v optimálním rozsahu otáček a tím šetřit palivo.

Hlavní výhodou tohoto hnacího systému je variabilní
regulace pracovní šířky na okrajích pole a při rozmetání ve výsečích. Předprogramované šestinásobné
spínání jednotlivých částí ramen zamezuje přehnojení
nebo nedostatečné hnojení.

Všechny rozmetadla ZA-M Hydro jsou:

9BEEi[fUZ
dWSV

Výhody pro vás:
• Rozmetadlo ZA-M se sadou Comfort s terminálem
AMATRON+ součástí sériové výbavy
• Pracovní rychlosti v optimálním rozsahu otáček
motoru při stále stejné pracovní šířce šetřící palivo
• Šestinásobné spínání jednotlivých částí ramen a
automatické přizpůsobení rozmetaného množství
poskytující přesné okrajové, hraniční a příkopové
rozmetání a rozmetání ve výsečích pole
• Rozmetané množství (poloha dávkovacích hradítek)
a rozmetací šířka (otáčky rozmetacích kotoučů) lze
na obou stranách nastavit také individuálně

• Hydraulické napájení hnací jednotky rozmetadla
ZA-M Hydro přímo přes blok elektromagnetických
ventilů v systémech snímání zátěže a konstantního
proudu
• Nutné pouze dvě hydraulické přípojky (VL/RL).
Potřebný průtok oleje 55 l/min při tlaku 180 bar
• Terminál AMATRON+ má k dispozici sériové rozhraní k záznamu a připojení N-senzorů a karet
aplikací k účinnému hnojení ploch
• Obsluha všech hydraulických funkcí na terminálu
AMATRON+
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ZA-M
Hydraulický pohon/ASD

ASD – Automatický záznamový systém stahování dat
(Automatische Schlagbezogene Dokumentation)
Bezpečně, rychle a jednoduše

Automatický záznamový systém vztahující se k
výměře (ASD) je záznamová koncepce pokrývající
výrobky a výrobce a umožňující přenos údajů vztažených k výměrám mezi palubními počítači AMATRON+
nebo AMADOS+ a elektronickou kartotékou. Použité
rozhraní je otevřené a přístupné jiným výrobcům.

Systém ASD nabízí zemědělcům možnost jednoduše
a ekonomicky integrovat všechny stroje do záznamového řetězce.
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GPS-Switch – „Automatické rozmetadlo hnojiva“
Automatizované řízení pozice rozmetadel
ZA-M Profis Hydro a ZA-M Ultra Profis Hydro
Prostřednictvím přesného stanovení polohy přes satelitní navigační systém (DGPS) probíhá automatické
zapínání a vypínání rozmetadla hnojiva v závislosti
na poloze. To stejné platí i pro přesné nastavení pracovní šířky.
GPS-Switch je pomocný palubní počítač, který pomocí
systému GPS umožňuje spínání v závislosti na pozici
na souvratích a na okrajích pole. Palubní počítač při
prvním projetí pole se zapnutým systémem hraničního
rozmetání uloží do paměti hranice pole.
Podle těchto hranic palubní počítač v závislosti na
parametrech stroje (pracovní šířka, dosah rozmetání
atd.) určuje, na kterých místech pole se stroj zapne
a vypne, nebo jestli má být upravena pracovní šířka.

GPS-Switch – nejpohodlnější způsob rozmetání hnojiva

Palubní počítač automaticky rozezná, jestli se jedná
o již zpracovanou plochu a případně pak vypne příslušnou část stroje. Do rozmetadel ZA-M byl integrován modul, který zohledňuje různý rozsah rozmetacích vějířů za strojem. Tak se např. stroj při najíždění
do souvrati zapne na jiném místě než při vyjíždění.
GPS-Switch umožňuje přesnou a pohodlnou práci v
kteroukoliv denní a noční dobu.
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ZA-M
Spínač GPS

N-senzor – „Naslouchejte svým rostlinám“

N-senzory pro precizní aplikaci hnojiva na rostliny
Snímače on-line jsou v současnosti nejlepším nástrojem k aplikaci dusíku podle potřeby. Během rozmetání hnojiva měří množství přivedené rostlinám. Na
základě stanovených hodnot se vypočítá množství
hnojiva potřebné k optimálnímu růstu rostlin.
Sériové rozhraní (RS 232) na všech rozmetadlech
ZA-M s terminálem AMADOS+ nebo AMATRON+ je
optimalizovaným připojením všech on-line snímačů
dostupných na trhu (např. snímač Yara-N, MiniVeg-N,
Cropmeter). Vypočtené množství hnojiva je z palubního počítače AMAZONE ihned předáno do software
stroje. Do záznamu se zapíše skutečně rozmetané
množství.

Rozmetadlo ZA-M se snímačem Yara-N

Lindenbergské zemědělské družstvo (Lindenberger Agrargenossenschaft eG) –
Jens Frahm a Volkmar Hirschner
Lindenbergské zemědělské družstvo se dvěma rozmetadly ZA-M Ultra Profis Hydro s N-senzory hnojí
dusíkatým hnojivem plochu 3 000 až 3 500 ha ročně.
Volkmar Hirschner odhaduje efektivní výkon za dobrých podmínek, rychlost pojezdu 12 km/h, vynaložené
množství 100 až 200 kg a pracovní šířka 30 m, na
zhruba 27 ha na jedno rozmetadlo a hodinu: „S ohledem na vedlejší časy lze za 10hodinový pracovní
den obdělat přes 200 ha pole.“
„Pořízení nových rozmetadel se vyplatilo,“ říkají spokojen ě členové představenstva Lindenbergského
zemědělského družstva o rozmetadlech hnojiva
ZA-M Ultra Hydro Profis. „Díky pozitivnímu vlivu snímání hnojení se zvyšuje preciznost při rozmetání
hnojiva, takže dochází nejen k úspoře nákladů, ale
také šetříme životní prostředí. K využití všech klad-

ných vlastností snímání hnojení potřebujeme přesně
pracující rozmetací techniku. A to se vyplatí: Podnik
ušetří náklady, získá vyšší kvalitu a chrání životní
prostředí díky přesnější aplikaci.“
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GPS (Global Positioning System)
Precision Farming (přesné zemědělství)

Mapování výnosů

Vyvážená
regulace růstu

Referenční stanoviště

Hnojení dusíkem
podle potřeby

On-line snímače
Spínač GPS
Automatizované spínání
jednotlivých částí ramen
(k dispozici pro rozmetadla
a postřikovače)

Jeden za všechny!
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ZA-M
IT-Farming

Vyhodnocení · Interpretace
Plánování · Záznam
Koncepce IT-Farming dělá z terminálu AMATRON+
univerzální terminál k obsluze, řízení množství,
kontrole a pořizování záznamů na secích strojích,
postřikovačích a rozmetadlech hnojiv. Výměna
údajů s jinými technologiemi IT-Farming probíhá
přes definované otevřené rozhraní.
Pocket PC

Základní hnojení,
vápník

Proměnný
výsevek

Potřebná intenzita
obdělání půdy

Metoda off-line
Plánování počítačem

Záznam údajů
Základní údaje – Geografické údaje
Variabilní údaje – Průzkum půdy
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Servis hnojiv –
Bezpečné rozmetání hnojiva má cenu zlata.
Servis pro hnojiva firmy AMAZONE umožňuje hospodárné a ekologické využití hnojiva.

Rozme
cí yta

bulkta

z

a

ZA-M

Výsledky zjištěné v rozmetací hale AMAZONE použité
při aplikacích po celém světě jsou už 15 let ukládány
do počítačové databáze. Z testovaných hnojiv jsou
zaznamenávány nejen rozmetací obrazce a seřizovací
hodnoty, nýbrž navíc také mechanické údaje rozhodující pro příčné rozmetání. K dispozici je rozsáhlý datový
materiál, který nám umožňuje bezplatně poradit zákazníkům o seřizovacích hodnotách v případě neznámých
druhů hnojiv a nových prostředků výživy rostlin.

e
di Odstř

etačvý

rozm

Pouze podrobné a stále aktualizované rozmetací tabulky, které jsou u společnosti AMAZONE samozřejmostí,
vás mohou dovést k optimálnímu výsledku rozmetání.

Nový Servis pro hnojiva s nejmodernější rozmetací halou na světě
Společnost AMAZONE má nyní pro účely výzkumu,
vývoje a poradenství k dispozici ještě modernější
testovací rozmetací halu.
Díky novým on-line odvažovacím buňkám tak lze
každou zkoušku rozmetání analyzovat nejen z hlediska příčného rozdělení, nýbrž také z hlediska prostorového rozdělení. To přináší obrovské výhody
zejména při vývoji nových rozmetadel hnojiv. Také
pro automatické spínací procesy (GPS-Switch) jsou
potřebné nové informace.
I při výběru měřicích systémů vsadila společnost
AMAZONE na novou inovační techniku. Rozmetadlo
hnojiva je umístěn na otočné plošině a otáčí se kolem
svislé osy. S tímto měřicím systémem mohou být
během okamžiku změřeny všechny myslitelné pracovní šířky.

Od počátku až do rozmetače
Servis pro hnojiva AMAZONE úzce spolupracuje se
všemi známými výrobci hnojiv po celém světě, aby
vám mohl co nejdříve dát k dispozici nejlepší seřizovací hodnoty.
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ZA-M
Servis pro hnojiva

Exkluzivní servis pro uživatele hnojicí techniky AMAZONE
Servis pro hnojiva pracuje bez ohledu na hranice.
Nejen geograficky. Je jedno, zda je vaše rozmetadlo
hnojiv staré 5 nebo 50 let, stále jsme vám k dispozici
s našimi odbornými znalostmi.
Internet:
E-mail:
Telefon:
Telefax:

www.amazone.de
duengeservice@amazone.de
+49 (0)5405 501-111
+49 (0)5405 501-374

Nejlepší způsob: Servis pro hnojiva na internetu na adrese www.amazone.de
K optimálnímu hnojení nepatří jen hnojivo a rozmetadlo! Stejně tak důležité je odborné poradenství
v případě rozhodujících druhů hnojiv.
Na Internetu na adrese www.amazone.de můžete
bezplatně 24 hodin denně v naší databázi vyhledávat
aktuální seřizovací hodnoty příčného rozmetání a rozmetaného množství pro rozmetače hnojiv AMAZONE.
Jednoduše zvolte typ svého stroje a rozmetaný materiál.

Hnojivo nezná
hranice –
My také ne

Na vaše hnojivo si důkladně posvítíme
Nejlepší možností ke zjištění seřizovacích hodnot rozmetadla hnojiv, je rozmetání v
rozmetací hale. Ne vždy však je možné dát nám k dispozici dostatečné množství
hnojiva. Z tohoto důvodu společnost AMAZONE vyvinula spolehlivý laboratorní
test, kterým se vyšetří fyzikální vlastnosti vzorku hnojiva o hmotnosti tři kilogramy.
Na základě těchto poznatků a shromážděných informací doporučí zákazníkovi
vhodné nastavení.
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„Společnost AMAZONE nám poskytuje celkovou bezpečnost“
Na silnici – Během seřizování – Při práci
Bezpečnost začíná na silnici
Se sériovým bezpečnostním vybavením se můžete
absolutně bezpečně pohybovat po silnici v kteroukoliv
denní nebo noční dobu. Integrovaná osvětlovací souprava a výstražné panely chrání vás i všechny ostatní
účastníky silničního provozu.
Jako vždy rozhoduje nastavení
Integrovaná sériová bezpečnostní zařízení, jako jsou
ochranný rám a blokování sít, poskytují vašim zaměstnancům potřebnou ochranu před zraněním už během

seřizovacích prací na rozmetadle. Tato zařízení jsou v
současnosti v Evropské unii předepsána pro všechny
rozmetadla.
Systém Soft Ballistic System SBS, jednoduché nastavení dvojitých hradítek a rozmetacích kotoučů OM
vám dávají jistotu, že s minerálním hnojivem, které
často má největší podíl na provozních nákladech,
bude vždy nakládáno šetrně a bude rozmetáno do
půdy a k rostlinám ve správnou chvíli na správném
místě.
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ZA-M
Celková bezpečnost

Během práce: Pohodlí a bezpečnost
Nejmodernější hydraulická a elektronická výbava
usnadňuje práci a poskytuje vám jistotu ještě přesnější, ekonomicky výhodnější a ekologicky šetrnější
práce. Navíc vám společnost AMAZONE poskytuje
servis pro hnojiva: podrobné, neustále aktualizované
rozmetací tabulky jsou samozřejmostí. Přímý kontakt
na společnost AMAZONE vám spolehlivě poskytne
odpověď na všechny otázky týkající se nastavení rozmetače v případě použití známých i neznámých druhů
hnojiv. Servis pro hnojiva AMAZONE je na Internetu
bezplatně k dispozici 24 hodin denně.

쑺

A pak také:
Bezpečnost made by AMAZONE
Inovační technika a prvotřídní kvalita vám zaručuje
i do budoucna jistotu, dlouhou životnost a vysokou
hodnotu při dalším prodeji našich nových rozmetačů
hnojiv ZA-M.

Tak snižujeme náklady
a chráníme životní prostředí!
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ZA-M
Technické údaje

Technické údaje:
Typ

Objem
zásobníku

Max. užit.
hmotnost

Plnicí
výška

Plnicí
šířka

Šířka

Délka

ZA-M 1001 Special

1 000 l

1 800 kg

1,07 m

2,15 m

2,44 m

1,42 m

s 1 nástavcem S 500

1 500 l

1 800 kg

1,21 m

2,15 m

2,44 m

1,42 m

ZA-M 1201

1 200 l

3 100 kg

1,07 m

2,15 m

2,44 m

1,42 m

s 1 nástavcem S 500

1 700 l

3 100 kg

1,21 m

2,16 m

2,44 m

1,42 m

s 2 nástavci S 500

2 200 l

3 100 kg

1,35 m

2,16 m

2,44 m

1,42 m

s 1 nástavcem L 1000

2 200 l

3 100 kg

1,35 m

2,76 m

2,93 m

1,42 m

s nástavcem S 500 a L 1000

2 700 l

3 100 kg

1,49 m

2,76 m

2,93 m

1,42 m

ZA-M 1501

1 500 l

3 100 kg

1,14 m

2,15 m

2,44 m

1,42 m

s 1 nástavcem S 500

2 000 l

3 100 kg

1,28 m

2,16 m

2,44 m

1,42 m

s 2 nástavci S 500

2 500 l

3 100 kg

1,42 m

2,16 m

2,44 m

1,42 m

s 1 nástavcem L 1000

2 500 l

3 100 kg

1,42 m

2,76 m

2,93 m

1,42 m

s nástavcem S 500 a L 1000

3 000 l

3 100 kg

1,56 m

2,76 m

2,93 m

1,42 m

ZA-M 2201

2 200 l

3 100 kg

1,35 m

2,76 m

2,93 m

1,42 m

ZA-M 2501

2 500 l

3 100 kg

1,42 m

2,76 m

2,93 m

1,42 m

ZA-M 2701

2 700 l

3 100 kg

1,49 m

2,76 m

2,93 m

1,42 m

ZA-M 3001

3 000 l

3 100 kg

1,56 m

2,76 m

2,93 m

1,42 m

ZA-M 1501 Profis

1 500 l

3 100 kg

1,13 m

2,15 m

2,44 m

1,48 m

s 1 nástavcem S 500

2 000 l

3 100 kg

1,27 m

2,16 m

2,44 m

1,48 m

s 2 nástavci S 500

2 500 l

3 100 kg

1,41 m

2,16 m

2,44 m

1,48 m

s 1 nástavcem L 1000

2 500 l

3 100 kg

1,41 m

2,76 m

2,93 m

1,48 m

s nástavcem S 500 a L 1000

3 000 l

3 100 kg

1,55 m

2,76 m

2,93 m

1,48 m

ZA-M 2501 Profis

2 500 l

3 100 kg

1,41 m

2,76 m

2,93 m

1,48 m

ZA-M 3001 Profis

3 000 l

3 100 kg

1,55 m

2,76 m

2,93 m

1,48 m

ZA-M 3000 Ultra

3 000 l

4 100 kg

1,48 m

2,76 m

2,99 m

1,80 m

s 1 nástavcem S 600

3 600 l

4 100 kg

1,62 m

2,76 m

2,99 m

1,80 m

s 2 nástavci S 600

4 200 l

4 100 kg

1,76 m

2,76 m

2,99 m

1,80 m

Zobrazení, obsah a technické údaje jsou nezávazné!

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste
tel.: +49 (0)5405 501-0 · fax: +49 (0)5405 501-193
AGROTEC a.s. · Brněnská 74 · 693 01 Hustopeče
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