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Secí stroj pro přesný výsev AMAZONE ED –
Promyšlená technika!
Secí stroje pro přesný výsev AMAZONE jsou
použitelné i pro více druhů plodin. Vyznačují se vysokým výkonem, přesností a velkou spolehlivostí při
optimální kvalitě práce.
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Podle profesionálních testů lze bez problémů dosáhnout
vysoké pracovní rychlosti, a to až 9 km/h. Secí stroje pro
přesný výsev AMAZONE mají poměrně robustní konstrukci a lze je jednoduše a pohodlně ovládat.

ED
Úvod

Řada ED přesvědčí vysokou kvalitou setí,
spolehlivostí, trvanlivostí a a kvalitou
dílenského zpracování.

ED 602-K Contour v provedení pro řepu (12 řádků)

ED 602-K s předním zásobníkem (výsev do úzkého řádku, 12 řádků)

ED 602-K Contour (8 řádků)
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Secí stroje pro přesný výsev AMAZONE-program,
který nastavuje laťku.
Pro každý způsob použití si můžete z výrobního programu individuálně vybrat stroj nebo kombinaci strojů. Kombinace předního zásobníku na minerální hnojivo nebo

ED 302

4 řádky, pracovní záběr 3 m

ED 452-K

6 řádků, pracovní záběr 4,5 m
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zadního zásobníku jsou silnými argumenty pro profesionální použití. Dodáváme všechny varianty. Tímto je vždy
zaručeno optimální přizpůsobení a obsluha.

ED
Program

ED 602-K

8 řádků, pracovní záběr 6 m

ED 602-K

Výsev do úzkého sponu (45 cm) ve 12 řadách
a přední zásobník, pracovní záběr 5,4 m

ED 602-K, Engsaat mit 12 Reihen und Fronttank
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Největší plošný výkon za příznivou cenu –
pracovní záběr 9 a 12 m, tažené provedení.
Typ ED 12000-T je taženou kombinací agregace
strojů, kterou tvoří tři stroje ED, tzn. dohromady dávají
pracovní záběr celkem 12 m. Každá jednotlivá secí
jednotka má svůj vlastní podvozek a pružně se tak
přizpůsobuje i extrémním nerovnostem půdy. Spojovací rám, který nese jednotky je tažen traktorem o
výkonu 180 kW (240 PS).

Pro přepravu a jízdu na okraji pole jsou 4m secí stroje
zvedány kombinovaným zvedákem.
Velmi stabilní znamenák označuje stopu pro střed stroje a při přepnutí se sklápí do svislé polohy.

ED 12000-T

Catros 12000-T
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ED
9 a 12 m

Spolehlivé stroje na velké plochy

Při přepravě po silnici se jednotky, které se nacházejí
vně stroje, sklopí ke hlavnímu rámu. Ve sklopeném
stavu činí přepravní šířka cca 3 metry. Celkem jsou
potřeba na traktoru pouze dva hydraulické rozvodné
ventily.

Spojovací rám KR 12002 nabízí všestranné možnosti
použití, a proto jej lze používat mimořádně úsporně.
Podle možností může být spojovací rám vybaven
secím strojem D9, secím strojem pro přesný výsev ED
nebo diskovým podmítačem Catros.

D9 120 Super
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Jednocení –
přesné, spolehlivé a zcela jednoduché nastavení
Jednocení zrn pomocí nasávaného vzduchu
Vlastní setí spočívá v principu ventilátorem nasávaného vzduchu. Poskytuje značné výhody, protože jednocení zrna probíhá mechanicky pomocí kartáčku téměř
nezávisle na pojezdové rychlosti a na tvaru zrna.
Zvláštnost secích strojů pro přesný výsev AMAZONE
spočívá v jednoticích kotoučích. Podtlak vzduchu bezpečně přitahuje zrnka do otvorů v kotouči, který je pak
přivádí ke kartáčku. Otvory plní zároveň funkci míchadla.
Vyčnívají nad povrch kotouče a tvoří tak jakýsi řetízek, který pohybuje osivem v zásobníku. Otvory mají
kuželovité vrtání, a proto je nemohou části zrna ucpat.
Přesah otvoru nad jednoticím kotoučem zajišťuje, že
zrno opustí kotouč, aniž by se dvakrát dotklo kotouče.
Toto je mimořádně důležité pro přesnost výsevu.

Kontrolní otvor

Redukční
klapka

Klapka pro
vyprazdňování
Optický snímač
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Vyhazovač

1. Plnění

2. Jednocení pomocí kartáčku

Stěrač

Klapka pro vyprazdňování
zbytku

Stírací technika AMAZONE je lehce ovladatelná snadno nastavitelná. Pouhých 5 stupňů stačí k dosažení
optimálního výsevku pro příslušný druh osiva. Na
nastavení kartáčku prokazatelně nemá vliv tvar zrna a
pojezdová rychlost. 85 % všech odrůd kukuřice dostupných v současné době na trhu lze jednotit s jedním
a tím samým nastavením kartáčku!

ED
Jednocení

Kvalitní plastové díly a optimální
utěsnění
Do dávkovací komory je velmi dobrý přístup, stejně tak
k optickému snímači. Dojde-li k poruše, tzn. odchylka
od nastavení je větší než 10%, zobrazí terminál chybové hlášení.

Podtlakový kryt a jednoticí kotouč jsou vyrobeny ze
dvou různých materiálů a dokonale těsní, takže mezi
krytem podtlaku a jednotícím kotoučem neuniká pryč
žádný vzduch.

3. Kontrola optickým snímačem

Optimální utěsnění

4. Výstup do secí botky

Volný pád zrnka
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Přesným setím k nejvyšším výnosům

Vypadne-li zrno z otvoru, uvolní bezdotykový vyhazovač nopkový otvor v kotouči. Konstrukce jednoticího
mechanismu umožňuje malou výšku pádu 100 mm u
agregátu Classic a 140 mm u agregátu Contour. Toto
je důležitá podmínka pro přesný výsev!
Velká nabídka jednoticích kotoučů umožňuje výsev kukuřice, slunečnice, řepky, cukrové řepy, prosa, bavlny
atd. Výměna plastových jednoticích kotoučů je velmi
jednoduchá a jejich cena mimořádně příznivá.

140 mm

Multiablagetester

Univerzální měřidlo
Pro přímou kontrolu výsevku na poli jsme vyvinuli
univerzální měřidlo. Ocelovou hranou měřidla odstraníte půdu přikrývající zaseté osivo v řádku aniž dojde k
posunutí osiva!
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Sklopný hloubkoměr umožňuje kontrolu do hloubky
výsevu až 8 cm. Pomocí stupnice na pravítku snadno
zkontrolujete vzdálenost zrn v řádku.

ED
Setí

Zkušební laboratoř pro dosažení nejvyšší přesnosti

Zkušební zařízení laboratoře je konstrukčně shodné
s vybavením všeobecně uznávaných zkušebních a
výzkumných institucí, takže výsledky můžeme ihned
přímo s nimi porovnávat.

Pro zajištění vysoké úrovně kvality provozuje společnost AMAZONE vlastní zkušební laboratoř, která
je současně základem neustálého vývoje v oblasti
jednoticí techniky.

Secí agregát:
Výrobce:

ED
AMAZONE

Druh rostlin:
Třída rostlin:

Kukuřice
Aura

Skutečná vzdálenost A:
Standardní odchylka s:
Koeficient odchylky s/A:

150,7 mm
16,9 mm
11,20 %

Pracovní rychlost:

9,0 km/h

Přesnost výsevku:
Dvojáky:
Jednoduché chyby:

447
2
1

99,3 %
0,4 %
0,2 %

Relativní četnost

30 %

s
20 %

10 %

A
100 mm

200 mm

300 mm
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Profesionální secí agregáty Classic a Contour

Secí agregát Classic
Secí agregát Classic je vhodný pro výsev kukuřice, slunečnice, bobů, hrachu a bavlny atd. a vyžaduje dobrou
přípravu půdy. Nejmenší vzdálenost řádků pouhých
30 cm umožňuje vytvořit až 10 řádků při pracovním
záběru 3 m. Výška pádu zrna činí u agregátu Classic
pouze 100 mm! To jsou nejlepší předpoklady pro vysokou přesnost vzdálenosti jednotlivých zrn v řádku.

Secí agregát Contour
Secí agregát AMAZONE Contour se skvěle hodí k
setí s obděláváním půdy, mulčovacímu setí a také k
přímému setí. Vynikající vlastností je nízko položený
jednoticí kotouč s výškou pádu zrna pouze 140 mm.
Konstrukce secích botek, které tvarují secí brázdu je
velmi promyšlená, téměř neobsahuje organický materiál
a vytváří zpevněnou kuželovou brázdu. Tím se získají
optimální podmínky pro dobrý výsev a vzejití osiva!

Secí agregát Contour
„provedení pro cukrovou řepu“
Agregát Contour pro setí kukuřice do mulče lze v v
minimálním potřebném čase přestavět na provedení
pro cukrovou řepu. Cenově výhodná montážní sada
obsahuje dodatečné pomocné přítlačné kolo, jednoticí
kotouč a speciální hrot secí botky. Různé nezávislé
testy secího agregátu Contour dokazují vynikající
schopnosti při setí cukrové řepy i v lokalitách s těžkými
půdními podmínkami.
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ED
Secí agregáty

Výhody agregátů AMAZONE:
Secí agregáty AMAZONE jsou výhodným řešením s
velkým plošným výkonem a nepatrnými požadavky na
údržbu. Jednoduchá manipulace zkracuje seřizovací
časy a zvyšuje kvalitu práce.

● Pohon secích agregátů je úplně zakrytován a je
bezúdržbový. Vybrané materiály, tzn. kovy a plasty,
ze kterých je pohonná jednotka vyrobena, zajišťují
ty nejlepší provozní vlastnosti.

● Všechny secí botky u ED jsou člunkového tvaru a
jsou vyrobeny z vysoce legované manganové oceli,
která výrazně zvyšuje životnost botek. Pro extrémní
podmínky použití je k dispozici i varianta z tvrdokovu. Tím se ve značném rozsahu snižují náklady
na opotřebované díly.
● Sériová integrovaná pojistka proti přetížení
chrání secí agregát před poškozením. Další pojistné
(střižné) kolíky se nachází na nosníku.

● Zavěšení paralelogramu je mimořádně robustní,
aby agregát neuhýbal do stran při jízdě v zatáčkách. Otočné body paralelogramu jsou osazeny
mosaznými příp. plastovými pouzdry.

● Na objednávku vám můžeme dodat elektrické
vypínání jednotlivých agregátů. Tak můžete stroj
pohodlně přizpůsobit kolejovým řádkům nebo
spínat redukované záběry.

● Zahrnovačky jsou vyrobeny z pružinové oceli. Jsou
poměrně tuhé vůči tvrdým nárazům a mohou se,
pomocí řízeného přítlaku pružin, přizpůsobit
různým stupňům půdních podmínek, které
převládají v té určité oblasti.

● Propojení pneumatických a elektronických zařízení
umožňují mimořádně jednoduchou a pohodlnou
přestavbu na jiný počet řádků (např. pro cukrovou
řepu a řepku).
● Díky upínacím bodům na profilovaném rámu
může být výměna agregátů prováděna velmi
jednoduše.

Systém ENVIROSAFE Airkit ED
Výsev mořeného kukuřičného osiva rozšířenou a
osvědčenou podtlakovou secí technikou je od roku
2009 v řadě zemí světa povolen jen s vhodným systémem odvádění odpadního vzduchu. Tím se má zajistit,
aby se odpadní vzduch se stopami mořidla nedostával
do okolního vzduchu a nepoškozoval zdraví osob ani
životní prostředí.

I bez ohledu na zákonné podmínky doporučuje firma AMAZONE u mořeného osiva zásadně
adně používat
p
pro od-vádění odpadního vzduchu
systém Airkit ED - v zájmu hygieny
práce a ochrany životního prostředí.

Systém AMAZONE Airkit ED splňuje všechny nároky,
které jsou na takový systém kladené, a je uznáván
jako účinná ochrana. Za příplatek je k dispozici jako
doplňkové vybavení ke všem novým strojům pro
přesné setí ED02. Majitelé starších strojů konstrukční
řady ED01 a ED02 si tímto systémem mohou své stroje nechat za malý poplatek dovybavit. Obraťte se na
svého odborného prodejce, ochotně vám poradí.
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Secí agregát Contour ...

... s optimální přesností rozteče řádků a přesnou hloubkou výsevu
Secí agregát Contour je veden pomocí podélně orientované tandemové nápravy, která se opírá o přítlačné
kolo, umístěné po straně jednotky a vzadu o V-kola
nebo o kolo s pryžovou obručí.

Přední přítlačné kolo slouží jako kolo vodicí. Je
záměrně umístěno na jedné straně, aby půda kterou
vyhodí hnojicí botka nezpůsobovala nežádoucí pohyby
agregátu.

Nerovnosti povrchu pole tak mají výrazně menší vliv na
klid chodu agregátu.

Díky zavěšení v podélné tandemové nápravě se
agregát optimálně přizpůsobuje povrchu pozemku a
navíc si při vysoké pojezdové rychlosti a nerovném
poli zachovává klidný chod. Oba tyto faktory vedou ke
stejnému sponu řádků a přesné hloubce výsevu!

Velké hroudy nezpůsobují poskakování agregátu, tento
je měkce přejíždí. Jednotka dobře kopíruje povrch, proto
jsou rozdíly v hloubce setí, ke kterým by mohlo dojít díky
nerovnostem pozemku, minimální.

Rozdělení hmotnosti na obě přítlačná kola v podélné
tandemové nápravě lze nastavit. Podle stavu a
půdních poměrů vždy lze stanovit požadovaný pracovní rozsah.

Princip funkce podélné tandemové nápravy
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Secí agregát Contour

Vybavení

Provedení přítlačných kol
Ve vybavení secích agregátů jsou k dispozici plná
pryžová kola a pryžová přítlačná V-kola s kuličkovými
ložisky. Kola dodáváme v různých velikostech. Plná
pryžová kola se nejlépe hodí k výsevu kukuřice do
dobré přípravy půdy a pracují s v agregátu s vepředu
běžícími zahrnovačkami.
Pryžová přítlačná V-kola se používají především k
mulčovacímu setí kukuřice a cukrové řepy. Vzájemný
úhel přítlačných kol (ve směru jízdy) a jejich vzdálenost
lze individuálně upravit podle půdních poměrů. Pryžová
přítlačná V-kola mohou pracovat buď s vepředu
běžícími zahrnovačkami nebo bez nich, nebo po dobré
přípravě půdy ppř. při setí do mulče.
Novinka: Přítlačné kolo Super-V má zesílené boky
vyztužené ocelovým lankem. Díky přítlačným kolům
Super-V lze uzavřít secí brázdu i za mimořádně problematických podmínek.

Ø 370 mm
Ø 380 x 57 mm

Ø 360 x 50 mm

Ø 500 mm

Typy radlic s technikou „clip-on“
Secí radlice jsou vybaveny novým rychloupínacím
systémem „clip-on“. Hrot z tvrzené litiny sejmete velmi
jednoduše, pomocí jednoho šroubu. Časově náročné
nýtování už není nutné.
Pro mimořádně obtížné podmínky doporučujeme
použít hroty secích botek z tvrdokovu. Jejich životnost
je minimálně pětkrát vyšší.

Destičky vyrobené z tvrdokovu
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Progresivní konstrukce nahradila rámovou koncepci

Kompaktní, robustní,
integrovaný sklopný systém
Rámy secích jednotek jsou konstruovány podle
dle
nejnovějších požadavků a promyšlenou konstrukcí.
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rukc
kcí.
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běre
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Konstrukce profilovaného rámu umožňuje velmi
snadné posouvání agregátů po rámu, např. při
přestavbě z kukuřice na cukrovou řepu.
Rámy strojů ED jsou konstruovány pro maximální osazení (10 řádků/3 m) a byly na dlouhé hodiny vystaveny
velké zátěži na testovacích polygonech v jednotlivých
závodech AMAZONE. Jsou výrobkem vycházejícím z
dlouholetých praktických zkušeností, rozsáhlých testů
a inovačních konstrukcí.
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ED
Koncepce rámů

Koncepce rámů osmiřádkových strojů zaujímá
zvláštní místo. Kromě popsaného sklápění paralelogramu se přidává integrované nastavení stopy.
Aby se stroj s velkým pracovním záběrem optimálně
přizpůsobil podmínkám půdy, vysunou se kola z
pracovní polohy na rozchod kol 3 m. Při sklápění se
řádkovač položí horizontálně přes stroj, takže díky této
technice sklápění činí celková výška pouze 2,65 m.
Díky tomu zvládnete každou polní cestu.

AMAZONE vsadila na paralelogramovou techniku
skládání. Je mimořádně nenáročná na údržbu a má
tu výhodu, že umožňuje sklápění agregátu v klínech
pole během jízdy. Přitom se současně vypne secí
pohon. Toto je ideální řešení pro profesionální práci.
Optimální provedení rámové koncepce nijak nezvětší
konstrukční délku.

Bezpečnost ve všech
situacích
Přeprava po silnici
K secí strojům pro přesný výsev AMAZONE dostanete též napevno namontovaná světla, která splňují
požadavky silničního provozu pro bezpečnost
přepravy.
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Inovované pohony ventilátoru, secích agregátů a
rozmetadel hnojiv jsou nenáročné na údržbu a vyznačují
se dlouhou životností
Ventilátor
Ventilátory typu AMAZONE ED jsou umístěny daleko
za přípojkami spodního táhla. Úhel zalomení kloubového hřídele proto zůstává malý i při zvednutém stroji.
Ventilátor je umístěn až za zásobníkem dávkovače
hnojiva, což výrazně snižuje působení jeho hluku na
řidiče.

Hydraulický pohon
Alternativou k pohonu ventilátoru pomocným hřídelem
nabízíme též hydraulický pohon. Sací ventilátory
AMAZONE jsou vysoce výkonné, pracují s malými
otáčkami, a proto mají mimořádně dlouhou životnost s
nízkou hladinou hluku.
Sériově lze připojit až 18 secích agregátů.
Lze provést dodatečnou montáž průchozího pohonu
čerpadla.

Řetězová převodovka
Všechny secí stroje AMAZONE pro přesný výsev
jsou vybaveny centrálním secím pohonem. Řetězová
převodovka nabízí 54 stupně, dle použitého disku, pro
odstupy od 3,1 do 86,9 cm. Přehození řetězu probíhá
ve velmi krátkém čase, je jednoduché a neušpiníte si
ruce.
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ED
Pohonná technika

Vypínání agregátů
Velké pracovní záběry a užší odstupy řádků vyžadují
vypínání jednotlivých agregátů a umožňují, podle
přání, zvětšit šířku pracovního záběru.

AMAZONE nabízí osvědčené a odzkoušené elektrické
odpojování pomocí pružné spojky. Kolejové řádky
mohou být spínány už pomocí AMASCAN+ a pracovní
záběry pomocí ED-Control.

Převodovka rozmetadla hnojiva
Pohon dávkovače hnojiva wort gelöscht probíhá plynule, pomocí osvědčené převodovky AMAZONE. Z vnější
strany stroje pohodlně nastavíte libovolnou dávku bez
výměny řetězového kola. Lze nastavit dávku od 50 do
550 kg/ha. K vypnutí rozmetadla stačí, přesunete-li
ovládací páku do polohy 0.
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Meziřádkové hnojení kukuřice vyžaduje přesnou
práci
Správný dávkovač hnojiv pro každý systém

Pokud se secí stroj pro přesný výsev používá v sektoru
služeb, doporučují se velké zásobníky na hnojivo o
objemu 900 příp. 1100 l, které jsou mimořádně promyšleně uspořádány z hlediska těžiště. Sklopná krycí
plachta spolehlivě chrání před deštěm, a také prachem
z hnojiva, který vzniká při plnění šnekem. Zásobník je
pohodlně přístupný zepředu i zezadu. Také dávkovací
prostor je spolehlivě chráněn před deštěm, venkovní
vlhkost tak neovlivňuje přesné dávkování.
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ED
Meziřádkové
hnojení/hnojicí botky

Vlečené a jednodiskové hnojicí botky

Nově vyvinuté typy vlečených a jednodiskových hnojicích botek jsou určeny do náročných podmínek. Silná
tažná pružina (160 kg) zajišťuje radlici proti zlomení
a zajišťuje stále rovnoměrnou hloubku hnojení. Lze ji
nastavit rychle, bez nástrojů, jednoduchým uvolněním
čepu. Polohu hnojicí botky vůči secí botce lze nastavit
individuálně prostřednictvím speciálního upínacího
mechanismu.

Chceme poukázat na hrot Clip-on na vlečené hnojicí
botce. Uvolněním chráněného šroubového spoje lze
opotřebený hrot demontovat. Zde nabízíme, řešení,
které šetří váš čas! Nově konstruovaná vzpěra zabraňuje nechtěnému ucpání radlice při zastavení
nebo při couvání. Jednodisková hnojicí radlice se díky
velkému průměru hodí zejména pro podmínky setí do
mulče. Není vybavena stíracími prvky, a proto se i v
extrémních situacích otáčí bez ucpání. Disk z nástrojové oceli je vysoce odolný vůči opotřebení.

Vlečená hnojicí radlice

Disková hnojicí radlice
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Pneumatický systém předního
zásobníku s podáváním hnojiva
Dvojí využití
Pro výsev do úzkého řádku a pro velké pracovní
záběry se k přepravě hnojiva nabízí členěná konstrukce s předním zásobníkem (1500, 2000 a 2300 l).
Dávkovač je vhodný jak pro hnojivo, tak pro obilí a je
vyroben z nerezavějící oceli.

22

Dvojí využití předního zásobníku může kromě výsevu
kukuřice provádět také výsev obilí. Spolu s kombinací
strojů poháněných pomocným hřídelem, je ideálním
řešením a snižuje náklady na obsluhu a provoz.
Použití předního zásobníku vede navíc k lepšímu rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy.

ED
Přední nádrž

Hnojivo je do botek přiváděno pomocí rozdělovací
hlavy umístěné vysoko nad strojem. Vysoká poloha
rozdělovací hlavy napomáhá dopravě hnojiva, které je
pak vedeno velmi spolehlivě a s malým tlakem vzduchu. Tak jsou vytvořeny podmínky pro kvalitní a bezztrátové ukládání hnojiva do brázd.

Dávkovací váleček k vynášení hnojiva

Pneumatické dávkování hnojiva s vyměnitelným dávkovacím válečkem

Různé dávkovací válečky pro výsev obilí a pro jemné setí
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Dávkovač mikrogranulátu
Mikrohnojivo – insekticidy – helicidy

Všechny secí stroje pro přesný výsev AMAZONE lze
vybavit jedním nebo několika dávkovači mikrogranulátů. Důležité je, aby mikrogranulát pocházel od jednoho výrobce. Tak je vždy zaručena správná funkce, aniž
by došlo k negativnímu ovlivnění ostatních modulů.
Pro správné nastavení dávkování je k dispozici 140
možností dávkování.

Výměna dávkovacího válce pro rozdílné substance,
jako jsou insekticidy, helicidy a mikrohnojiva, není nutná. Pokud jsou však vyžadována mimořádně velká
množství mikrohnojiva, může být dávkovací válec
velmi jednoduše vyměněn několika kroky.

Praktické přepočítávací kolečko AMAZONE umožňuju
rychlé a spolehlivé nastavení rozmetadla mikrogranulátu. Nová zkouška výsevu pro jiná vynášená množství
stejného granulátu není nutná.
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ED
Mikrogranulát

Rozmetadlo mikrogranulátu je
dobře přístupné a lze je jednoduše
a pohodlně plnit. Síto proti vniknutí
cizích částic je montováno sériově
a dostanete je v dodávce.

Zkouška výsevu nevyžaduje nijak
zvláštní podmínky. Dávkovací jednotku povytáhnete směrem dozadu
a otáčíte klikou. Granulát se sype z
hadice do měřicí nádoby, vysypaný
obsah zvážíte.

Velký průzor umožňuje řidiči nerušený přehled o stavu náplně v
zásobníku.

Mikrogranulát je k secím agregátům dopravován pneumaticky. V každé
jednotce umístěný rozprašovač zajišťuje vychýlení stlačeného vzduchu
a mikrogranulát tak není vyfouknut z secí brázdy. Podle případu použití
může být mikrogranulát ukládán na dno brázdy (insekticidy, mikrohnojivo)
nebo přes osivo (helicidy).
Helicidy

Insekticidy
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Možnost elektronické kontroly k výrobkům řady
AMAZONE ED
V AMAZONE patří elektronika ke stroji ...
...stejně jako každý jiný mechanický díl. Proto je elektronika zahrnuta přímo do konstrukce. V zemědělství
neustále ohrožené kabely jsou vedeny tak, aby nedošlo
k jejich uskřípnutí nebo prodření, něktré jsou dokonce

vedeny uvnitř sacích hadic. Poškození jsou tak vyloučena. Všechny snímače jsou spojeny s kabelovým
svazkem pomocí speciálních vodotěsných konektorů. To
usnadňuje hledání závady nebo jejich výměnu.

AMASCAN+ ...
... kontroluje společně s optickými snímači celý pohon až po jednoticí
kotouče. Během práce se na displeji zobrazuje přesný počet vysetých
zrn na hektar. Elektronickým vypínáním v systému AMASCAN+ můžete
nezávisle odpojovat jednotlivé agregáty.
Elektronika hlásí závady za méně než 10 sekund. Servisní tlačítko
umožňuje rychlou zkoušku funkce jednotlivých optických snímačů.
Můžete si zobrazit např hektary, počet jedinců/ha, hektarový výkon za
hodinu, čas, kilometry a mnoho dalších.

AMASCAN-Profi ...
... slučuje funkce AMASCAN a profesionální spínání elektrohydraulického ovládání secích strojů pro přesný výsev. Profesionální spínání
umožňuje oddělené zvedání výložníku a obsluhu řádkovače.

ED-Control...
... je strojním terminálem a pokrývá všechny funkce systému AMASCANProfi. Kromě toho má instalován program ke spínání pracovního záběru
a odpojování jednotlivých agregátů.
ED-Control řídí všechny hydraulické funkce včetně ovládání ostruhového kola v případě strojů s předním zásobníkem. V rámci řízení práce
si můžete uložit až 20 různých postupů. Elektronická, kontrolní, řídicí a
regulační zařízení během práce na poli proto neovlivňují kvalitu práce.
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ED
Palubní počítač
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ED
Technické údaje

Technické údaje:
Typ

ED 302

Secí agregáty

Classic

ED 452

Contour

Classic

ED 452-K

Contour

Classic

Contour

ED 602-K
Classic

10.0/75-15
31x15,5/15

Možnosti vybavení pneumatikami

Contour

31x15,5/15

Přepravní šířka

3,00 m

4,00 m

3,00 m

3,05 m

Délka s přítlačným kolem 370 mm

2,40 m

2,40 m

2,80 m

2,90 m

Počet secích agregátů ve standardním
provedení (odstup řádků 75 cm)
Max. počet secích agregátů bez/včetně
hnojení pod strojem

4

6

10/6

6/6

Pohon

12/6

8

9/6

7/6

12/8-121

Ústrojí řetězového kola 54 stupňů (série)

Vzdálenost zrnv řádku

3,1 cm až 86,9 cm v závislosti na použitém jednoticím kotouči

Pohon ventilátoru

Kloubový hřídel s volnoběžkou, otáčky kloubového hřídele 540 ot/min, 710 ot/min nebo 1000 ot/min,
volitelně hydraulický pohon ventilátoru

Jednoticí ústrojí

Plastové kotouče podávající jednotlivá zrna pro kukuřici, řepku, cukrovou řepu, slunečnici, hrách atd.

Obsah zásobníku hnojiva
Výška naplnění zásobníku hnojiva

650 l

900 l

1100 l

1,60 m

1,68 m

1,85 m

Vlastní hmotnost bez řádkového
dávkovače hnojiva/kg

662 kg

798 kg

824 kg

1028 kg

903 kg

1107 kg

1337 kg

1606 kg

Vlastní hmotnost včetně řádkového
dávkovače hnojiva/kg

814 kg

986 kg

1021 kg

1225 kg

1100 kg

1350 kg

1697 kg

2112 kg

Vlastní hmotnost přední nádrže
1

640 kg

hnojení pod stroj je možné pouze ve spojení s předním zásobníkem

Zobrazení, obsah a technické údaje jsou nezávazné!

Novinka: EDX 9000-T

Zlatá medaile
Agritechnica 2007

Pracovní záběr 9 m
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