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Vyspělá secí technika pro výsev do zoraného 
i do posklizňových zbytků

50 let secích strojů AMAZONE Příprava půdy, utužování, příprava seťového lože, přes-
né, rovnoměrně hluboké ukládání osiva, rovnoměrné 
zakrývání osiva a pole s dobrou strukturou beze stop 
po kolech po výsevu. To jsou předpoklady pro příznivé 
vzcházení osiva a optimální výnos. Veškeré tyto úkoly 
perfektně řeší pneumatické secí stroje AD-P a Avant.

Vše od jednoho dodavatele: Můžete si vybírat ze sta-
vebnicového systému, do něhož patří různé stroje na 
 přípravu půdy, válce, radličky, zavlačovače a moderní 
 řídicí terminály

„Nestarej se o sklizeň, 
nýbrž o správné osetí svých polí“ 
(Konfucius cca 500 před Kristem)
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Praktické výsledky
Testovací kritérium Výsledek testu Vyhodnocení

Výsev do zoraného Minimalizační
Vzcházení řepky výborný výborný ++/++
Vzcházení ječmene výborný chvalitebný ++/+

Vzcházení pšenice chvalitebný 
(pozdní  termín výsevu) chvalitebný +/+

Podélné rozložení rostlin Výsev do zoraného Minimalizační
Řepka výborný chvalitebný ++/+
Ječmen výborný chvalitebný ++/+
Pšenice výborný chvalitebný ++/+

Využívejte jednoznačných předností 
pneumatických secích kombinací AMAZONE:

•  Velký zásobník na osivo, kompaktní konstrukce, 
vysoký výkon, krátký přípravný čas před prací

•  Přesné dávkování pomocí systému Airstar pro 
 nejrůznější typy a množství osiva 

•  Snadná zkouška výsevku a seřízení
•  Malé zbytkové množství, bezproblémová práce 

ve svahu
•  Optimalizované rozvádění osiva a snadná kontrola 

díky průhledné rozdělovací hlavě
•  Přesné ukládání osiva prostřednictvím diskových 

botek RoTeC nebo kluzných botek WS při vysoké 
pracovní rychlosti

Výtah z kontrolní 
zprávy DLG 5720F

Pneumatické secí kombinace – 
Moderní a spolehlivé

10/03 Kvalita ukládání 
osiva a obsluha

Úvod
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Přesný – kompaktní – snadná obsluha: 
AD-P Special 750 s pracovním záběrem 3 nebo 4 m

Lehký nástavbový secí stroj za příznivou 
cenu pro střední zemědělské podniky

Kompaktní, pneumatický nástavbový secí stroj AD-P Special 
je koncipovaný pro středně velké zemědělské podniky. 
 Kapacita zásobníku na osivo činí 750 l a lze ji zvětšit 
na 1.000 l. 

Secí stroj je k nářadí na přípravu půdy připojený 
pomocí  univerzálního připojovacího trojúhelníku. 

AD-P Special 750; 3 m

Přesný 
zavlačovač

Preemergentní 
značení

Klínový válec 
(alternativně 

ozubený válec)

Disková 
botka RoTeC 
(alternativně 

kluzná botka WS)

Zvlášť široká nakládací plošina přístupná po schůdcích 
usnadňuje nakládání osiva do secího stroje. Snadné 
 plnění zásobníků se provádí pomocí šneku z přívěsu, z 
bigbagu či pomocí nakládací lžíce. Krycí plachta uzavře 
zásobník a zamezí přístupu prachu a vody.

Pohodlné plnění zásobníku
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AD-P Special

Rotační brány 
(alternativně 

rotační kypřič)

hydraulický 
znamenák

K zásobníku na osivo umístěnému uprostřed je pohodlný 
přístup po schůdcích a plošině. Síta bezpečně chrání 
dávkovací systém před cizími tělesy. Zásobník na osivo 
je umístěn odděleně od rozdělovací hlavy a hadic a lze 
do něj snadno nahlížet a čistit jej.

Díky snadnému odpojení nářadí na přípravu půdy od secí-
ho stroje jsme fl exibilní, můžeme samostatně pracovat 
s rotačními branami či rotačním kypřičem či připravovat 
seťové lože. 

Snadné odpojení

AD-P Special lze připojit i na rotační brány jiných výrobců, 
pokud tyto rotační brány disponují dostatečně stabilním 
rámem, který zajistí dostatečně bezpečný provoz s velkým 
osivovým zásobníkem stroje AD-P Special.

Nástavba na rotační 
brány jiných výrobců
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Nástavbový secí stroj pro střední a větší zemědělské podniky 

Zvláště pro rozrůstající se podniky, které preferují přednosti velmi výkonné kombinace pohá-
něné vývodovým hřídelem, představuje AD-P Special s kapacitou zásobníku 1.250 l optimální 
řešení. Pomocí nástavby lze zvětšit objem zásobníku stroje AD-P Special až na 1.500 l.

Výkonný stroj s velkým osivovým zásobníkem: 
AD-P Special 1250 s pracovním záběrem 3, 3,5 nebo 4 m

AD-P Special 
Vám přináší následující výhody:
• Kompaktní připojovací rozměry
• Velký, uprostřed umístěný zásobník na osivo
• Je třeba pouze nízká zvedací síla
• Rychlé, snadné plnění a vyprazdňování
•  Přípustná je nástavba na nářadí na přípravu půdy 

od jiných výrobců

Rozrůstající se polní plochy a náročné časové harmonogramy 
si vyžadují výkonnější techniku.

Rotační kypřič 
(alternativně rotační brány)
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Secí stroj 3,5 m: Příklad systému kolejových řádků 24 m

AD-P Special

AD-P Special 1250; 3,50 m

Klínový válec 
(alternativně ozubený válec)

Kluzné botky WS 
(alternativně diskové 

botky RoTeC)

Šířka secího stroje 3,5 pro státy jako je Francie, v nichž 
je přípustná přepravní šířka 3,5 m. Pracovní záběr v 
tomto případě činí 3,43 m, takže se např. 24 m dosáhne 
v režimu 7násobného projetí. 

Nový pracovní záběr 3,5 m
Postřikovač 24 m
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Pneumatická nástavbová secí kombinace AD-P Super s pracovním záběrem 
3 m a 4 m je zvlášť vhodná pro zemědělské podniky s výměrou od 200 ha do 
500 ha a pro podniky nabízející služby.

Nový rozměr profesionální secí kombinace: 
AD-P Super s pracovním záběrem 3 nebo 4 m

Nástavbový secí stroj pro velké zemědělské podniky 
a podniky nabízející služby

Vyšší výkon – vyšší hospodárnost

AD-P Super 
Vám přináší následující výhody:
•   Plošný výkon více než 3 ha/hod. s pracovním záběrem 3 m
• Velký zásobník na osivo
• Vysoké pracovní rychlosti 
•  Neomezené možnosti výsevu do zoraného i do posklizňo-

vých zbytků
• Kompaktní konstrukce – je třeba pouze nízká zvedací síla
•  Minimální předběžná příprava půdy díky přítlaku na botku 

RoTeC+ až 50 kg
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Velký zásobník

Díky velkému zásobníku na osivo se sníží čas pro 
doplňování osiva. Kapacitu základního zásobníku 
1.500 l lze pomocí nástavby zvětšit na 2.000 l.

AD-P Super

AD-P Super; 3 m 
s diskovými botkami RoTeC+ 

(alternativně s kluznými botkami 
WS či diskovými botkami RoTeC)

Stabilní rám

Jasný, jednoduchý koncept rámu 
stroje AD-P Super s integrovaným 
výsevním rámem přináší úsporu 
hmotnosti a zvyšuje stabilitu stroje.
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Inteligentní nástavba: AD-P Super

Kompaktní konstrukce v rámci stavebnicového systému

AD-P Super je díky spojení secího stroje a válce velmi 
kompaktní. Vysoce stabilní secí kombinace může díky 
konstrukci s výhodně uloženým těžištěm pracovat se 
srovnatelně nižší zvedací silou. Komponenty jsou umís-
těny blízko u traktoru. Nižší zatížení zadních kol snižuje 
rozšiřování jízdní stopy.

Stroj AD-P Super se kompletně opírá o velký klínový a 
ozubený válec. Rotační brány nebo rotační kypřič tak 
 mohou přeskakovat přes kameny, aniž by se přitom 

 musel souběžně zvedat válec a secí stroj. To vede k 
ochraně hřebů a hnacích prvků nářadí na přípravu půdy.

Zatížení hřebů 
pouze 30 %

Nástavba přímo na válec

Nástavba AD-P Super
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AD-P Super

Během jedné pracovní operace: Příprava seťového lože – válcování – výsev

Pomocí stroje AD-P Super s pracovním záběrem 3 m do-
sáhnete výkonu tradiční 4 m kombinace. Botka RoTeC+ 
s přítlakem na botku až 50 kg provádí výsev při vysokých 
rychlostech až 15 km/h i na extenzivně připravených 

půdách, přičemž kvalita výsevu zůstává konstantní. Mini-
mální předběžná příprava půdy, kratší čekání na vhodnou 
kvalitu půdy a vyšší rychlosti představují vyšší plošný 
výkon a flexibilitu během celé sezóny.

Aktivní kombinace s nástavbovým secím strojem 
s výkonem tažené secí kombinace

Praktická zkušenost se strojem AD-P Super od pana Täger-Farny

„V našem podniku nahradil stroj AD-P 303 Super 4 m 
secí kombinaci. Díky velkému zásobníku na osivo a 
vyšší rychlosti, která je přípustná v důsledku nových 
secích botek, denní výkon v žádném případě nepoklesl. 
Neustálé překládání na přepravní valník odpadá a 
značně se zvýšila fl exibilita. Zvlášť vítaná je skutečnost, 
že v případě pracovního záběru 3 m se díky čelnímu 
válci a příslušným pneumatikám traktoru ještě zlepší 
kvalita odváděné práce a hloubkové vedení nářadí na 
přípravu půdy. Odráží se to na velmi příznivém a rov-
noměrném vzcházení rostlin, přestože pracujeme na 
značně různorodých půdách. S traktorem o výkonu 
150 KS před strojem AD-P 303 Super se nám podařilo 
dosáhnout kvalitního plošného výkonu činícího až 20 ha 
za den.“ Vyšší výkon se vyplácí!

Pracovní záběr 3 m – výkon 4metrového stroje!
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Systém Airstar: Spolehlivé dávkování! 
Snadné nastavení a pohodlná zkouška výsevku

Dávkování je mechanické, provádí se přes ostru-
hové kolo a převodovku Vario. Alternativně je k 
dispozici elektrické dávkování. 

Vysévané množství se přesně nastaví na převo-
dovce Vario. Ve spojení s počítačem AMATRON+ 
lze prostřednictvím elektrického dálkového ovládání 
měnit vysévané množství přímo z kabiny traktoru. 

Převodovka Vario

Elektrické dávkování reguluje počítač AMATRON+. 
Zkouška výsevku je ve spojení s elektrickým pohonem 
komfortně automatizovaná. Elektrický pohon nabízí do-
datečné funkce jako je například předdávkování osiva 
na začátku pole a zvýšení či snížení intenzity výsevu 
během přípravy půdy. Zde se pak pro bezpečný záznam 
vzdálenosti používá ostruhové kolo coby impulsní kolo.

Elektrický pohon dávkování

Ostruhové kolo

Převodovka Vario

Průhledná rozdělovací hlava

Při zkoušce výsevku secího stroje se prostě 
pod dávkovací jednotku pohodlně postaví 
 vanička na zkoušku výsevku a na dávkovací 
jednotce se otevře klapka. Pomocí výpočet-
ního kotouče se nyní musí provést zkouška 
výsevku.

Za účelem vyprázdnění zbytkového 
množství se otevře hradítko a ob-
sah zásobníku se vyprázdní 
do velké vaničky na 
zkoušku výsevku.
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Systém Airstar: Přesné a šetrné dávkování 
pro různé osivo 

Dávkovací kotouče lze v dávkovači osiva 
snadno vyměňovat. Pro veškeré typy a 
množství osiva tak lze i při vysokých pra-
covních rychlostech provádět přesné a 
 šetrné dávkování, a to s velmi dobrým 
 podélným rozváděním osiva.

Speciální dávkovací kotouče na různá dávkovaná množ-
ství přivádějí osivo přesně a šetrně do rozdělovací hlavy. 
Až na 95 % všech druhů osiva se používají tři sériově do-
dávané dávkovací kotouče. Další dávkovací kotouče na-
bízíme například na výsev kukuřice či speciálních kultur. 

Vyměnitelné dávkovací kotouče jsou vhodné pro násle-
dující dávkované množství: jemné osivo (cca < 15 kg/ha), 
středně hrubé osivo (cca < 140 kg/ha), normální osivo 
(cca > 140 kg/ha)

Vedle systému botek je dávkování srdcem celého secího stroje. Garantem optimálního 
dávkování je systém Airstar fi rmy AMAZONE. 

Systém Airstar

Ventilátor

Dávkovač 
osiva s 

dávkovacím 
kotoučem

AD-P Special 750; 3 m
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Průhledná rozdělovací hlava slouží pro neustálou funkč-
ní kontrolu průtoku osiva. Proto je také umístěna mimo 
zásobník na osivo v zorném poli řidiče.
Při zakládání kolejových řádků se osivo přivádí zpět do 
zásobníku. Přísun osiva k botkám kolejových řádků se 
přeruší, jakmile elektromotor uzavře příslušné semeno-
vody v žaluziové skříni. Žaluziová skříň přitom okamžitě 
přepne proudění osiva ze semenovodů do oblasti dávko-
vání.

Systém Airstar: pohon ventilátoru 
a průhledná  rozdělovací hlava

Pro pohon ventilátoru se používá buď vývodový hřídel 
či hydraulika. 

Předností hydraulického pohonu je skutečnost, že se 
ventilátor pohání nezávisle na právě prováděné přípravě 
půdy. Proud vzduchu dopravuje osivo z oblasti dávkování 
až k průhledné rozdělovací hlavě.

Průhledná rozdělovací hlava

Elektromotor

Semenovody 
k botkám 

kolejových řádků

Žaluziová skříň

AD-P Special 1250; 3 m
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Elektronika znamená přesnost!

Pomocí počítačů AMALOG+ a AMATRON+ můžete ovlá-
dat spínání kolejových řádků a preemergentní značení. 
Zakládání kolejových řádků se kontroluje přes senzor, 
přeprogramování na jiné rytmy spínání kolejových řádků 
je snadné. Displej znázorňuje pracovní polohy zname-
náků a spínání kolejových řádků, navíc i osetou plochu 
a stav naplnění zásobníku osivem. 

Elektrické dávkování reguluje počítač AMATRON+. Navíc 
můžete přímo z traktoru pomocí počítače AMATRON+ v 
libovolných krocích seřizovat vysévané množství osiva a 
ve svahu zakládat intervalové kolejové řádky. Intervalové 
kolejové řádky jsou řádky, v nichž střídavě vyséváte popř. 
nevyséváte obilí, takže i nadále identifi kujete kolejové 
řádky, nebezpečí vodní eroze v kolejových řádcích se 
ovšem značně zmenší. 

Díky integrovanému rozhraní lze počítač AMATRON+ 
pohodlně a bezpečně propojovat s celou řadou terminálů 
GPS a Pocket PC/PDA nabízených na trhu – volitelně 
pomocí kabelu či bezdrátově přes bluetooth.

Tak máte k dispozici široký výběr možností, např. pro 
automatickou dokumentaci prací provedených na kon-
krétním poli či pro výsev na specifi cké části pole.

Další rozhodující přednost počítače AMATRON+: Coby 
řídicí terminál koncipovaný pro celou paletu strojů jej mů-
žete stejně komfortně používat pro mnohé další nářadí 
značky AMAZONE.

Avant

ZG-B

UX

Pohon a elektronika

AMALOG+ 
s elektrickým spínáním kolejových řádků

AMATRON+: 
Řídicí terminál pro secí stroje, 
rozmetadla a postřikovače
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Výsev do zoraného a do posklizňových zbytků pomocí 
pneumatických secích kombinací

Secí kombinace AMAZONE se již nesčetněkrát osvědčily 
jak při nízkonákladovém výsevu do posklizňových zbytků, 
ať již s či bez předchozí přípravy, tak i při konvenčním 
výsevu do zoraného. 

Pro výsev do zoraného vytvářejí rotační brány a pěcho-
vací válec společně s pneumatickým nástavbovým secím 
strojem a kluznými botkami WS vynikající kombinaci. 
Rotační brány kypří a zarovnávají půdu, příslušný válec 
poté půdu zpětně utuží. Tak je seťové lože optimálním 
způsobem připraveno pro práci kluzných botek WS. 

Pro provádění výsevu do posklizňových zbytků doporu-
čujeme používat kombinaci, která se skládá z rotačního 
kypřiče, klínového válce a nástavbového secího stroje s 
diskovými botkami RoTeC. Rotační kypřič kypří i tvrdé, 
kompaktní půdy a přitom zachovává pracovní hloubku, 
protože používá hřeby uchycené zešikma. Současně se 
s půdou promíchává sláma. Díky velkému prostoru mezi 
jednotlivými hřeby může stroj bez problémů překonávat 
slámu promíchanou s půdou i nad držáky hřebů. Zarov-
návací lišta pak zarovnává nahrnutou zeminu a brázdy. 
Klínový válec provádí utužování půdy v pásech, takže 
se utuží třetina půdy, na dvou třetinách povrchu ovšem 
zůstává kyprá zemina. Diskové botky RoTeC poté do 
utužených pásů přesně ukládají vysévané osivo.

Popis činnosti aktivních secích kombinací: 
promíchávání půdy se slámou, příprava seťového 
lože a výsev během jedné pracovní operace

V případě velkého sucha 
se kapilárně vázaná voda 
dostává ke klíčku.

Vysoké množství srážkové 
vody se vsakuje do kypré, 
neutužené půdy.

Výměna plynů v nakypře-
né půdě – kořeny mohou 
dýchat.

Přesný zavlačovač

Botky RoTeC

Klínový válec

Zarovnávací lišta

Rotační kypřič
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Výsev pomocí kluzné botky WS do zoraného – 
robustní a přesné řešení pro veškeré secí kombinace

Botka WS je vynikajícím řešením pro výsev do zora-
ného či do půdy s malým podílem slámy, např. po řepce 
či cukrovce. Materiál špičky botky (tvrzená litina) vyka-
zuje velmi dlouhou životnost. Pro aplikaci ve velkých 
podnicích pracujících na agresivních půdách lze v 
 pří padě opotřebení povolením pouze jednoho šroubu 
 rychle vyměnit hrot botky. 

Díky uspořádání ve 3 řadách a velké vzdálenosti mezi 
přední a zadní řadou botek nedochází k ucpávání v 
 oblasti secích botek. Vodicí semenovod v botce přesně 
přivádí osivo až za hrot botky. Zpětná klapka zabraňuje 
ucpávání ústí botky při odstavení stroje.

Vzdálenost řádků činí 12,5 cm.

Pro provádění velmi mělkého výsevu na lehkých půdách 
či v případě výsevu do posklizňových zbytků v půdách s 
průměrným množstvím slámy nabízíme radličkovou 
ostruhovou secí botku. Velmi snadno lze poté vyměnit 
hrot této botky za hrot kluzné botky WS.

Secí botky pro pásový výsev lze snadno nasadit za 
účelem výsevu v pásech a pro snížení hloubky ukládání 
osiva.

Hrot botky z 
tvrzené litiny

Botka WS

Zpětná klapka
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Výsev pomocí diskové botky RoTeC do zoraného 
i posklizňových zbytků pro veškeré secí kombinace

Botka RoTeC je sériově vybavena diskem pro hloubkové 
vedení a čištění a umožňuje tak seřízení hloubky uklá-
dání osiva bez použití nářadí.

Tento disk, který zajišťuje přesné hloubkové vedení botky, 
lze nastavit ve třech polohách. Při práci na různorodých 
půdách se tak docílí příkladného, rovnoměrného výsevu.

Botka RoTeC téměř nepodléhá opotře-
bení. Neucpávají se ani v případě 
velkého množství slámy a po-
sklizňových zbytků. Na vytvá-
ření výsevní drážky a opti-
málním zavádění osiva do 
půdy se podílejí jednak 
secí disk a rovněž hrot 
secí botky. Disk z elastic-
kého plastu zabraňuje ulpí-
vání zeminy na secím disku, 
podílí se na utváření výsevní 
drážky a přesně udržuje nasta-
venou výsevní hloubku.

Vysoký přítlak na botku (35 kg u botky 
RoTeC a 50 kg u botky RoTeC+) a používání 
plastového disku zajišťují bezproblémovou práci botky 
a přesné ukládání osiva.

RoTeC s plochým 
secím diskem

Pro výsev na středně těžkých a lehkých půdách a pro 
velmi mělký výsev jsme vyvinuli plochý secí disk.

V případě velmi hlubokého ukládání osiva se plastový 
disk velmi snadno odstraní z botky.

3

Hrot secí botky

Disk na 
hloubkové 

vedení 
a čištění

Secí disk

Nastavení
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• secímu disku z vysokopevnostní bórové oceli
•  malému pracovnímu úhlu = minimální pohyb 

se  zeminou
•  plastovému nastavitelnému disku odolnému proti 

 opotřebení, který slouží pro hloubkové vedení a 
 čištění.

Velká vzdálenost mezi zadní a přední řadou botek 
je garantem výsevu bez ucpávání i v případě velkého 
množství slámy.

Vzdálenost řádků činí 12,5 cm.

RoTeC: Nesčetněkrát osvědčená technika! 
Stříbrná medaile na výstavě Agritechnica

Hydraulické zvedání botek u strojů 
AD-P Super a Avant
Za účelem provádění samostatné přípravy půdy lze 
botky hydraulicky zvednout nahoru. 
Přizpůsobení konkrétním pracovním podmínkám je 
tak velmi rychlé a fl exibilní: V případě nedostatečného 
zapracování slámy na jednotlivých částech pole lze 
půdu spontánně připravit pro výsev. Cíleně lze kypřit 
souvrať či utužené části pole.

Pro výsev na zvlášť velkých plochách a pro práci za těch 
nejtěžších podmínek dodává společnost AMAZONE botku 
RoTeC+. Průměr disku se zvětšil na 400 mm a je vyrobený 
z kalené bórové oceli o tloušťce 4,5 mm. Tím se zmenší 
opotřebení na minimum a znásobí se již tak dlouhá život-
nost disku.

Za účelem zajištění bezproblémového výsevu při vysoké 
pojezdové rychlosti a na těžkých půdách s vysokým podí-
lem slámy se přítlak na botku zvýší na max. 50 kg.

RoTeC+ u strojů AD-P Super a Avant RoTeC+ 
(Ø 400 mm)

▼
50 kg

▼
35 kg

RoTeC 
(Ø 320 mm)

Botka RoTeC

Kvalita a spolehlivost díky:
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Rotační kypřič KG 
se šikmými hřeby

Klínový válec 
KW

Přítlačné kolo – Perfektní souhra válce, 
botky, přítlačného kola a zavlačovače

Přítlačná kola k botkám RoTeC a RoTeC+

Pro lepší ukládání osiva nabízíme pro nástavbové secí 
stroje AMAZONE odpružená přítlačná kola. Zvláště při 
výsevu jemného osiva jako je řepka – za sucha – ovšem 
i při výsevu obilí lze používat tato přítlačná kola.

Přítlačné kolo pracuje cíleně ve výsevní drážce za botkou 
RoTeC a zatlačuje osivo do dna drážky. 

Důležité: Kolo a botka pracují nezávisle na sobě. Hloub-
kové vedení botky opět zajišťuje disk hloubkového vedení 
a nikoliv přítlačné kolo. Přítlačné kolo AMAZONE je při-
pevněno na pružině. Přítlak lze libovolně měnit od 5 kg 
po 15 kg. Přesný zavlačovač výsevní drážku neustále 
zahrnuje kyprou zeminou. 

Díky tomuto systému se i na velmi různorodých půdách 
dosáhne velmi rovnoměrného zpětného utužení půdy a 
tím lepšího vzcházení rostlin. 

Důležité: Přítlačné kolo lze sejmout bez použití nářadí, 
např. za nepříznivých podmínek, jako je pozdní výsev na 
podzim za mokra. Nehrozí ucpávání způsobované nale-
pující se zeminou!
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Princip vyššího výnosu 
s nižšími náklady

Disková botka 
RoTeC

Přítlačné kolo 
(volitelné 
vybavení)

Přesný 
 zavlačovač

Botka RoTeC s přítlačným kolem pracuje klidněji než 
botka s paralelogramovým zavěšením a fi xně připojeným 
přítlačným kolem. U botky RoTeC s odpruženým přítlač-
ným kolem se botka, např. při nárazu na kameny, zvedne 
pouze jednou – v případě paralelogramového zavěšení s 

nepohyblivým kolem připevněným k botce dvakrát. Přítlak 
na botky RoTeC a RoTeC+ lze nastavit až na 35 kg popř. 
50 kg. Přítlačné kolo působí díky své velké pružině jako 
tlumič botky. Botka se tedy pohybuje velmi klidně.

Botka RoTeC a RoTeC+ s přítlačným kolem

Přítlačné kolo
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Zahrnování osiva přesným zavlačovačem

Přesné a spolehlivé řešení

Ve spojení s botkou RoTeC+ lze používat přesný zavla-
čovač S z materiálu o tloušťce 15 mm. Je velmi odolný 
proti opotřebení a bezvadně zakrývá osivo zeminou i v 
těch nejtěžších pracovních podmínkách.

zavlačovač se seřizují centrálně, a sice mechanicky nebo 
hydraulicky. V případě hydraulického seřizování se zasu-
nutím čepů předem stanoví minimální a maximální hod-
nota. 

Tak lze během jízdy přizpůsobovat přítlak na botku a na 
zavlačovač měnící se kvalitě půdy, a to velmi rychle po-
mocí pouze jediného řídicího ventilu.

Hydraulické zvedání zavlačovačů

Preemergentní značení

Při zakládání kolejových řádků se znamenáky automaticky 
spouští směrem dolů a označují právě zakládaný kolejový 
řádek. Tak jsou kolejové řádky viditelné ještě před tím, 
než vzejde osivo.

Výsledek testu profi  7/2005

„Přesný zavlačovač velmi 

dobře pracuje …“

Přesný zavlačovač určený pro zahrnování otevřených 
 výsevních drážek a k zarovnávání povrchu pracuje bez 
ucpávání i v případě značného množství posklizňové 
slámy. Díky jednotlivě, kyvně uchyceným zavlačovacím 
prstům se přizpůsobuje nerovnostem terénu a zajišťuje 
rovnoměrné zahrnování osiva půdou, a to nehledě na 
množství slámy obsažené v půdě. Přítlak na botku a na 

Za účelem zachování menší přepravní šířky než 3 m při 
přepravě stroje AD-P 403 Super v zařízení na podélnou 
jízdu lze pomocí nadstandardně dodávaného hydraulic-
kého zvedání zavlačovačů zvednout zavlačovač směrem 
nahoru. 
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Vhodný válec a nářadí na přípravu půdy 
pro veškeré secí kombinace

Ozubený válec PW: 420 mm
pracovní záběr 2,50 m; 3,00 m

Ozubený válec PW: 500 mm
pracovní záběr 2,50 m; 3,00 m; 3,50 m; 
4,00 m; 5,00 m; 6,00 m

Ozubený válec PW: 600 mm 
pracovní záběr 3,00 m; 4,00 m; 6,00 m

Klínový válec KW: 520 mm
pracovní záběr 2,50 m; 3,00 m; 5,00 m

Klínový válec KW: 580 mm
pracovní záběr 3,00 m; 3,50 m; 4,00 m; 
6,00 m

Ozubený válec

Klínový válec

• Celoplošné zpětné utužování povrchu obdělávané půdy.
•  Bez ucpávání i na jílovitých půdách a půdách s velkým 

množstvím slámy
•  Sériově dodávané stěrky s povlakem tvrdokovu 

(3 až 5tinásobně delší životnost než u 
stěrek bez tvrdokovu)

•  Nízko uložené stěrky vytvářejí 
i na mokrých půdách rovný 
povrch

• Univerzální pro všechny typy půd a pracovní podmínky
•  Utužování půdy v pásech. Botka ukládá osivo do 

zhutněných pásků půdy.
•  I na těžkých půdách zůstává k dispozici dostatečné 

množství volné zeminy pro optimální zakrývání osiva
•  Optimální volba pro každé počasí, 

za mokra i za sucha

Zavlačovače/válce

pracovní záběr 2,50 m; 3,00 m; 4,00 m pracovní záběr 3,00 m; 3,50 m; 4,00 m; 5,00 m; 6,00 m

Rotační brány se svislými hřeby Rotační kypřič se šikmými hřeby
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Klínový válec: Cílené utužování půdy ...

... pro optimální vzcházení rostlin

Nejdůležitější funkcí válce je zpětné utužování půdy. 
 Klínový válec vytváří pomocí pryžových pneumatik utu-
žené pásy půdy, do nichž se ukládá osivo. Zavlačovač 
následně zakrývá osivo kyprou zeminou z oblasti, kterou 
pneumatiky neutužily.

Díky zpětnému utužování v pásech se rostlinka vždy 
 vyvíjí v půdě, která odpovídá aktuálním povětrnostním 

Záruka přesného výsevu!
V případě velkého sucha – princip pumpy na vodu
Utužené pásky půdy zajistí zhutnění přímo ve výsevní drážce. Tak se kapilárně vázaná 
voda dostane i za sucha ke klíčku.

Klínový válec se postará o to, aby půda pracovala jako pumpa na vodu.

V případě přílišného vlhka – princip drenáže
Kyprá půda velmi dobře absorbuje déšť a akumuluje jej. Vysoké množství srážkové vody 
se vsakuje do kypré, neutužené půdy. Půdní eroze tak nehrozí. V tomto případě pracuje 
půda jako drenáž.

I na velmi těžkých, mokrých půdách zůstává mezi řádky ještě dostatek kypré zeminy pro 
 optimální zakrývání osiva kyprou zeminou.

Výměna plynů – princip činnosti plic
Díky kypré půdě dochází k výměně plynů, takže kořeny mohou dýchat.

utužené pásy půdykyprá půda

podmínkám a vytváří tím předpoklady pro rychlé a 
 rovnoměrné vzcházení. Klínový válec je proto zárukou 
výsevu přesně ve stanoveném termínu.
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Optimální nosnost a úspora paliva

Uzavřený válec

Obecně platí, že únosnost uzavřených válců je zvláště na 
kyprých, lehkých půdách lepší než je tomu u otevřených 
válců. Otevřené válce se také dříve ucpávají než uzavřené 
válce. U klínového válce jsou proto pryžové pneumatiky 
usazeny na uzavřené trubce. Když klínové pneumatiky 
pronikají do kypré půdy, trubka nese secí stroj v celé své 
délce.

Tlumení nárazů 
pomocí vzduchového 

polštáře

Kovová výztuž pro maximální stabilitu 
a perfektní usazení

Distanční kruh 
s povrchem 

 odpuzujícím špínu

Robustní těleso válce z oceli

Velký průměr

Válce s velkým průměrem mají lepší únosnost, jelikož se 
hmotnost rozloží na větší styčnou plochu. Klínové válce 
proto mají velký průměr 520 nebo 580 mm. Klínový válec 
tak spolehlivě pracuje i na těžkých půdách. 

Spolehlivé stěrky

Individuálně nastavitelné stěrky se díky 
svému optimálnímu umístění spolehlivě 
starají o to, aby se klínový válec neucpá-
val a bez problémů pracoval i na jílovitých 
půdách či na půdách s velkým množstvím 
posklizňových zbytků. Tak šetříte palivo.

Problémy jako nalepování zeminy, 
 zanášení bahnem, ucpávání jsou 
 vyloučeny.

Chod válců s velkým průměrem je klidnější než u válců s 
malým průměrem. Tak lze s klínovým válcem dosahovat 
vyšší pojezdové rychlosti při přesném ukládání osiva. 

Pneumatické nástavbové secí stroje AMAZONE se 
 kompletně (AD-P Super) popř. částečně (AD-P Special) 
opírají o válec. Přenos síly na válec je tak optimální. 
 Válec bezpečně nese celou hmotnost secího stroje a 
tím zachovává přesnou výsevní hloubku. Vaše nářadí 
na přípravu půdy, jako je např. rotační kypřič, tak může 
nerušeně překonávat kameny.

Klínový válec

AD-P Super
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Pro podniky nabízející služby a velké zemědělské podniky 
s pracovním záběrem 4, 5 a 6 m.

Vysoký plošný výkon a prvotřídní kvalita výsevu: Díky 
těmto vynikajícím vlastnostem demonstrují sklopné secí 
kombinace Avant svou mimořádnou výkonnost, a to 
zvláště při práci nad rámec jednoho podniku. V případě 
velkých pracovních záběrů (volitelně 4, 5 nebo 6 m) 
 zemědělci profi tují z rozkládací konstrukce stroje. Čelně 
nesený zásobník na osivo účelně využije prostor před 
traktorem. Jakékoliv zátěžové závaží je zbytečné. Díky 
zásobníku na osivo neseného před traktorem i rotačnímu 

kypřiči, válcům a secím botkám za traktorem tak získá-
váte relativně snadno řiditelnou kombinaci s optimálním 
rozložením hmotnosti, která přináší velký výkon i na 
 malých plochách. Přeprava z jednoho pole na druhé je 
rychlá a snadná: 

Hydraulické složení kombinace, přejezd na další pole, 
rozložení a můžete pracovat!

Avant: Secí kombinace s čelně neseným zásobníkem 
pro výsev do zoraného i do posklizňových zbytků

Kompaktní – Výkonný – Rychlý
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Avant

Sklopný rotační kypřič s pracovním 
záběrem 4, 5 nebo 6 m

Rotační kypřiče s pracovním záběrem 4, 5 a 6 m se hyd-
raulicky sklápějí na přepravní šířku 3 m a jsou vhodné 
pro traktory s výkonem do 220 kW (300 KS). 

Hlavní převodovka je pro rychlé přizpůsobení otáček 
hřebů práci na různých půdách a při různé pracovní 
 intenzitě vybavena třístupňovým řazením. 

Zvláště při používání nad rámec jednoho podniku popř. 
při časté změně pracovních podmínek se zvolením 
správného převodu bleskurychle nastaví správné otáčky 
hřebů. Tak lze za jakýchkoliv podmínek dosáhnout opti-
málního pracovního výsledku.

Vhodný pracovní záběr pro jakýkoliv výkon traktoru

Volitelně je u sklopného rotačního kypřiče k dispozici 
hydraulické seřizování pracovní hloubky. Díky hydraulic-
kému seřizování hloubky lze komfortně přímo z traktoru, 
během práce, měnit hloubku – pokud se má např. na 
 vrcholu terénu pracovat spíše mělčeji a ve svahu spíše 
hlouběji. Tak lze dosáhnout maximální fl exibility a ener-
getické efektivity.

Krátká konstrukce zvlášť stabilního sklopného rotačního 
kypřiče umožňuje dosahovat vysokých výkonů i na ma-
lých plochách.
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Rychlé připojení – krátké prostoje

Čelní zásobník a kombinace za traktorem lze bez pou-
žití nářadí za pár minut připojit k traktoru. Semenovody 
se k traktoru přimontují pomocí úchytek a mohou tam 
 zůstat i v případě demontovaného stroje Avant. Pomocí 
rych lospojky se propojí semenovody čelního zásobníku 
a kombinace za traktorem. Čelní hydraulika zachytí čel-
ní zásobník a hydraulické spojky se zapojí do traktoru. 

Totéž se provede za traktorem: Rotační kypřič se připojí 
ke spodním závěsům, spojí se horní závěs a zapojí 
 hydraulické hadice. Nyní ještě datový kabel k počítači 
AMATRON+ a již můžete sít. 

U 6 m stroje Avant lze v případě elektrického pohonu 
dávkování volitelně odpojit polovinu pracovního záběru.

Avant 6000-2

Přesný zavlačovač S Klínový válec 
(alternativně ozubený válec)

Diskové botky RoTeC+ 
(alternativně kluzné botky WS 
nebo diskové botky RoTeC)

Rotační kypřič 
KG 6000-2
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Kompaktní na silnici

Před přepravou po veřejných komunikacích se kombinace 
za traktorem hydraulicky složí na přepravní šířku nedosa-
hující ani 3 m a na přepravní výšku nižší než 3,7 m.

Avant – připojení

Jednotlivé fáze skládání stroje Avant

Výhody pro Vás:
• Dobré využití připojovacích bodů traktoru
• Rovnoměrné zatížení náprav traktoru
• Vynikající řiditelnost na silnici i na poli
•  Rychlý přejezd z jednoho pole na druhé zvyšuje 

 hospodárnost stroje: Hydraulické složení kombinace, 
 přejezd na další pole, rozložení a můžete pracovat

Čelně nesený zásobník FPS s 
čelním pneumatikovým válcem
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Čelní zásobník s kapacitou až 2.000 l – s nebo bez 
 čelního pneumatikového válce s automatickým řízením

Výkonný hydraulický motor pohání ventilátor na dávkování osiva. Moderní 
typy traktorů disponují dostatečným počtem hydraulických ventilů, které nezá-
visle na otáčkách motoru udržují konstantní proud oleje a splňují tak veškeré 
předpoklady pro hydraulický pohon.

Protože je čelně nesený zásobník 
zvlášť široký a mělký, výhled směrem 
dopředu je nerušený. To platí i pro 
výhled za traktor na zadní nesené 
nářadí, protože výhled nesmí zakrý-
vat zásobník na osivo.

Čelně nesený zásobník FPS s 
čelním pneumatikovým válcem: 
Pomocí čelního pneumatikového 
válce můžete dodatečně utužovat 
volný pás půdy mezi koly traktoru. 
Jelikož disponuje funkcí automa-
tického řízení, lze s ním snadno 
i zatáčet.

Čelní zásobník na osivo 
FPS

Čelní zásobník FRS s čelně nese-
ným rámem. Bez pneumatikového 
válce drží čelní zásobník FRS čelní 
hydraulika. V případě potřeby lze 
 čelní zásobník zatížit přídavným 
 závažím. 
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Čelní zásobník lze ve spojení se se-
cím strojem na přesný výsev používat 
coby zásobník na hnojivo. Pak musí 
být zajištěn pohon ostruhovým kolem. 
Toto dvojité využití zásobníku před-
stavuje úsporu investičních nákladů.

Osivo se přesně a bezpečně ukládá 
do půdy pomocí diskových botek 
RoTeC+ a přesného zavlačovače S. 
Pro bezpečný záznam vzdálenosti, 
při elektrickém pohonu dávkování, 
se používá impulsní kolo.

Dávkovací kotouče lze v novém dávkovači osiva snadno 
vyměňovat. Pro veškeré typy a množství osiva tak lze 
i při vysokých pracovních rychlostech provádět přesné 
a šetrné dávkování, a to s velmi dobrým podélným roz-
váděním osiva.

Konstrukce čelního 
zásobníku

Avant 6000-2 
s čelním zásobníkem FRS 
s čelně neseným rámem a 
pohonem ostruhovým kolem

Bezpečný pohon dávkovací jednotky 
na osivovém zásobníku zajišťuje 
ostruhové kolo. Volitelně lze použí-
vat elektrické seřizování vysévaného 
množství osiva pomocí počítače 
AMATRON+. Alternativně se aplikuje 
elektrický pohon dávkování přes po-
čítač AMATRON+. Tak regulujete vy-
sévané množství a plně automatickou 
zkoušku výsevku.
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AD-P 303 Special AD-P 353 
Special AD-P 403 Special AD-P 303 

Super
AD-P 403 

Super
Pracovní záběr 3,00 m 3,50 m 4,00 m 3,00 m 4,00 m
Počet řádků 24 28 32 24 32
Vzdálenost řádků 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm
Objem zásobníku bez nástavby 750 l / 1.250 l 1.250 l 750 l / 1.250 l 1.500 l 1.500 l
Objem zásobníku s nástavbou 1.000 l / 1.500 l 1.500 l 1.000 l / 1.500 l 2.000 l 2.000 l
Výška po horní hranu zásobníku 1,94 m / 2,09 m 2,09 m 1,94 m / 2,09 m 2,03 m 2,03 m
Výška po horní hranu rozdělovací hlavy 2,61 m 2,61 m 2,61 m 2,67 m 2,67 m
Hmotnost botky WS bez nářadí na 
přípravu půdy a válce 865 kg¹ / 931 kg² 969 kg² 1.002 kg¹ / 1.068 kg² - -

Hmotnost botky RoTeC bez nářadí na 
přípravu půdy a válce 944 kg¹ / 1.010 kg² 1.062 kg² 1.108 kg¹ / 1.174 kg² - -

Hmotnost KE Super/botka WS/PW 600 mm 2.395 kg¹ / 2.460 kg² - 2.953 kg¹ / 3.019 kg² 2.584 kg 3.106 kg
Hmotnost KE Super/botka WS/KW 580 mm 2.340 kg¹ / 2.405 kg² - 2.924 kg¹ / 2.990 kg² 2.527 kg 3.077 kg
Hmotnost KG Special/botka RoTeC/PW 600 mm 2.765 kg¹ / 2.830 kg² - 3.129 kg¹ / 3.195 kg² 2.953 kg 3.582 kg
Hmotnost KG Special/botka RoTeC/KW 580 mm 2.708 kg¹ / 2.773 kg² 3.064 kg² 3.100 kg¹ / 3.166 kg² 2.896 kg 3.553 kg
Hmotnost KG Special/botka RoTeC+/PW 600 mm - - - 3.046 kg 3.706 kg
Hmotnost KG Special/botka RoTeC+/KW 580 mm - - - 2.989 kg 3.677 kg

Technické údaje

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné! 

Zadní kombinace Avant 4000 Avant 4000-2 Avant 5000-2 Avant 6000-2
Provedení pevný rám sklopné sklopné sklopné
Pracovní záběr 4,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m
Počet rozdělovacích hlav 1 1 1 2
Hmotnost s botkami RoTeC 2.970 kg 4.290 kg 4.970 kg 5.500 kg
Potřebná zvedací síla 5.300 kg 7.920 kg 9.550 kg 10.400 kg

Čelní zásobník
FRS 104 
s čelně 

 neseným 
 rámem

FPS 104 
s čelním 

pneumatiko-
vým válcem

FRS 204 
s čelně 

neseným 
rámem

FPS 204 
s čelním 

pneumatiko-
vým válcem

Počet dávkovacích zařízení 1 1 2 2
Objem zásobníku bez nástavby 1.500 l 1.500 l 1.500 l 1.500 l
Objem zásobníku s nástavbou 2.000 l 2.000 l 2.000 l 2.000 l
Hmotnost s osivem bez nástavby 1.665 kg 2.190 kg 1.700 kg 2.225 kg
Hmotnost s osivem s nástavbou 2.015 kg 2.540 kg 2.050 kg 2.575 kg
Potřebná zvedací síla bez nástavby 2.900 kg 4.300 kg 2.900 kg 4.300 kg
Potřebná zvedací síla s nástavbou 3.500 kg 4.970 kg 3.500 kg 4.970 kg

Musí se prověřit přípustné zatížení náprav a celkové hmotnosti traktorů. Musí se dodržovat platná ustanovení technických předpisů. Ne všechny 
uváděné kombinace lze připojovat k jakýmkoliv traktorům a/nebo aplikovat při zohlednění příslušných národních technických předpisů.

AD-P Special a AD-P Super

Avant

AD-P Special: ¹ Hmotnost základního nářadí 750 l se sadou botek, ventilátorem, znamenáky a počítačem
 ² Hmotnost základního nářadí 1.250 l se sadou botek, ventilátorem, přesným zavlačovačem, znamenáky, počítačem

Technické údaje

MI 2993 (CZ) 11.10
Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.cz email: amazone@amazone.de
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