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Pěstování kukuřice je stále rozšířenější. V Německu 
se např. v r. 2010 na 2,3 milionech hektarů dosáhlo o 
10% vyššího výnosu kukuřice než v r. 2009. Na dru-
hé straně je období pro výsev, v závislosti na lokalitě, 
způsobu rostlinné výroby a sortě osiva, velmi krátké. 

Vyšší výkon, vyšší efektivita, nižší náklady

To jsou dva důvody, které vedou k tomu, že praktické 
požadavky na výkon, spolehlivost a obslužný kom-
fort secích strojů na přesný výsev neustále narůstají. 
Vyššího výkonu lze dosáhnout pouze prostřednictvím 
větších pracovních záběrů či vyšší pracovní rychlosti, 
přičemž technické možnosti v oblasti zvyšování pra-
covního záběru jsou již téměř vyčerpány. 

AMAZONE proto prostřednictvím secích strojů na 
přesný výsev EDX nabízí novou technologii, díky níž 
lze realizovat vyšší pracovní rychlosti v oblasti od 10 
do 15 km/h při konstantní kvalitě ukládání osiva do 
půdy. Díky dalším technickým novinkám a vyššímu 
obslužnému komfortu se značně zkrátil i čas na přípra-
vu stroje před vlastní prací. V důsledku tohoto vývoje 
jsou secí stroje na přesný výsev EDX schopny podá-
vat takové výkony, které jsou ve srovnání s tradičními 
secími stroji na přesný výsev o 30 až 50% vyšší. Tím 
se markantně zvyšuje nejen výkonnost stroje, nýbrž se 
současně snižují i náklady na provoz traktoru a osobní 
náklady.
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Mnohé argumenty hovoří samy za sebe

Kompletní program pro podniky a plochy různé  
velikosti
Pracovní rychlosti do 15 km/h 
Velké zásobníky na osivo a hnojivo 
Rychlé plnění, vyprazdňování a změna druhu  
osiva díky centrálně umístěným zásobníkům na 
osivo 
Rychlé plnění zásobníků na hnojivo 
Centrální seřizování stěrek, volitelně s  
dálkovým ovládáním pro AMATRON+

Centrální hydraulické seřizování přítlaku na  
přihnojovací a secí botky, volitelně s dálkovým 
ovládáním přes AMATRON+

Jednodušší zkouška aplikace hnojiva 
Centrální terminál AMATRON + pro veškeré 
funkce
Kompaktní a rychlé skládání na přepravní šířku  
max. 3 m
Vhodný pro výsev do zoraného, posklizňových  
zbytků i bezorebný výsev
V souladu s katastrem pozemků ohrožených  
erozí, vybavení pro úzkořádkový osev je možné
Výsev kukuřice, slunečnice a řepky je možný 

Špičkové výkony v praxi:
Za 10 dnů 1.100 ha se strojem EDX 
9000-TC

Argumenty
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Jednocení zrnek a systém ukládání osiva Xpress - 
cesta do nové dimenze  

Namísto tradičního jednocení pomocí nasávaného 
vzduchu se u stroje EDX používá systém pro jedno-
cení a ukládání zrnek do půdy Xpress. Jednocení a 
ukládání zrna do půdy je oddělené: 

V přetlakovém systému se osivo aktivně dopravu-
je přes jednocení a semenovody k botkám, kde se 
přesně ukládá do výsevní drážky. Tímto způsobem lze 
pracovat s pojezdovou rychlostí až 15 km/h. 

4

Systém EDX Xpress

Systém EDX Xpress

Vedení vzduchu
Jednotící kotouč

Optické čidlo
Přidržovací kolečko Stěrka

Semenovod

Přihnojovací botka 
s páskem pro uklá-
dání hnojiva

Secí botka 
s krojidly

Hrot secí botky s 
vysévacím kanálkem

Zachycovací 
kolečko

Přítlačná kola

Centrálně umís-
těný zásobník na 
osivo
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Funkční princip systému Xpress

Přesné pneumatické jednocení zrnek se v závislosti 
na stroji a rozteči řádků provádí pro 6 až 16 řádků 
současně prostřednictvím centrálních jednotících 
kotoučů. U otvorů těchto kotoučů se nacházejí stěrky 
pro jednocení zrnek, které lze centrálně a synchronně 
seřizovat.

Po vyjednocení se zrnka „vystřelují“ přes semenovody 
do prostorově oddělené oblasti vysévání osiva, tzv. 
zachycovací systém Xpress, který je opatřený hrotem 
secí botky a zachycovacím kolečkem. Hrot secí botky 
protahuje podél stopy od dvou krojidel drážku s pravo-
úhlým průřezem. Zachycovací kolečko tvarově uza-
vírá výsevní drážku, takže se zrnka i v případě nepří-
znivé půdní struktury spolehlivě zachycují a zatlačují 
do půdy. Tím je zajištěna optimální kvalita ukládání 

V rámci nesčetných zkoušek ukládání osiva jsme při 
výsevu kukuřice v r. 2010 porovnávali různé secí stroje 
na přesný výsev. Cílem těchto testů bylo porovnání 
kvality ukládání osiva pomocí nového secího stroje 

Výsledky testů: Porovnání s technologií EDX

na přesný výsev EDX s konvenčními stroji od jiných 
výrobců. Výsledky odrážejí jednoznačné přednosti 
technologie EDX.

osiva. Jelikož je zachycovací kolečko umístěno přímo 
za hrotem secí botky, kvalita ukládání osiva zůstává i 
v případě zvyšující se pojezdové rychlosti konstantní. 
Další výhodou ve srovnání s tradičními secími stroji 
na přesný výsev je skutečnost, že přesnost ukládání 
osiva již není u zachycovacího systému Xpress závislá 
na opotřebení secích botek.

Požadovaná místa uložení osiva
V rámci veškerých pojezdových rychlostí dosáhl stroj 
EDX největšího podílu požadovaných míst uložení osi-
va. I při rychlosti 15 km/h byl podíl požadovaných míst 
uložení osiva u stroje EDX nad úrovní porovnávaných 
strojů pracujících s mnohem menší rychlostí.

Vzdálenost zrnek v řádku 
Hodnota variačního koefi cientu (VK), míra přesnosti 
ukládání osiva, pro EDX je ve srovnání s tradičními 
stroji velmi dobrá. Při rychlosti 15 km/h jsou hodnoty 
VK stroje EDX téměř identické jako u tradičních strojů 
pohybujících se nižší rychlostí.

Jednocení/ukládání osiva
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Kompletní program pro veškeré případy použití!

Prostřednictvím kompletního programu nabízí AMA-
ZONE vhodné stroje pro veškeré relevantní provozní 
požadavky. Pro všechny stroje je společné, že je lze 
používat jak po konvenční, tak i po minimalizační pří-
pravě půdy či pro bezorebný výsev. Současně to platí 
pro výsev kukuřice, slunečnice a řepky.

Aplikaci neseného stroje na přesný výsev EDX 
doporučujeme v období kampaní, kdy se na malých 
plochách dosahuje výkonu 400 až 700 ha. Má-li se 
výsev kukuřice kombinovat s přihnojováním pod botku, 
můžete si vybrat mezi strojem s integrovaným zásob-
níkem na hnojivo EDX 6000-2C a strojem s čelním 
zásobníkem na hnojivo EDX 6000-2FC.

Pro aplikace bez přihnojování pod botku je, coby další 
stroj, k dispozici EDX 6000-2. 
Výkon traktorů by měl činit min. 170 KS/125 kW a 
měly by disponovat dostatečnou zvedací silou.

6

EDX 6000-2C

EDX 6000-2, zde v provedení EDX 6000-2FC s čelním zásobníkem na hnojivo.
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Kompletní program

EDX 6000-TC

EDX 9000-TC

Tažené stroje EDX 6000-TC a 9000-TC jsou ideální 
pro práci na větších plochách. Zkušenosti z praxe 
dokazují, že během kampaně lze se strojem EDX 
9000-TC dosáhnout výkonu až 1.500 ha. Příslušné 
hodnoty pro menší stroj EDX 6000-TC se pohybují 
kolem 900 ha. Při práci se strojem EDX 9000-TC by 
měly traktory disponovat výkonem min. 250 KS/180 kW, 
u stroje EDX 6000-TC pak minimálním výkonem 
170 KS/125 kW.

Přehledná nabídka strojů EDX

7

SpeedSeeding u EDX 
znamená:
Pracujete podstatně rych-
leji, efektivněji a šetříte 
náklady.

Typ Připojení Pracovní záběr
EDX 9000-TC tažený stroj 9 m
EDX 6000-TC tažený stroj 6 m

EDX 6000-2C nesený vzadu, 6 m
integrovaný zásobník na hnojivo

EDX 6000-2FC nesený vzadu, 6 m
zásobník na hnojivo nesený vep�edu

EDX 6000-2 nesený vzadu, 6 m
bez zásobníku na hnojivo
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EDX 6000-2: Pro práci na menších plochách 
a během kampaní do 700 ha

Pokud převážně pracujete na malých plochách, pak 
jsou ideální volbou nesené stroje EDX s pracovním 
záběrem 6 m. Dle vlastního výběru máte k dispozici tři 

Stroj EDX 6000-2C s integrovaným zásobníkem na 
osivo Vás přesvědčí svou kompaktní konstrukcí i 
moderním designem. Veškeré funkční segmenty stroje 
jsou uloženy blízko sebe a jsou dobře přístupné v pro-
storu za traktorem. Stroj je sériově vybavený plnicím 
šnekem pro plnění zásobníku na hnojivo s kapacitou 
1.100 l. Centrálně umístěný zásobník na osivo má 
kapacitu 360 l. Zkušenosti z praxe ukazují, že s tímto 
strojem lze dosahovat hodinového výkonu až 4 ha.

Budete-li chtít aplikovat úzkořádkový osev s roztečí 
řádků 37,5 cm, 44,9 cm (45 cm), 50 cm nebo 55 cm, 
pak budete potřebovat stroj EDX 6000-2FC s čelním 
zásobníkem. Zde slouží zásobník umístěný před trak-
torem současně jako čelní závaží. S objemem 1.500 
litrů (2.000 l s nástavbou) nabízí toto řešení současně 
ještě vyšší kapacitu pro naložení minerálním hnojivem. 
Čelní zásobník, který lze volitelně vybavit neseným 
rámem či čelním pneumatikovým válcem, můžete kro-
mě toho používat i pro jiné práce, např. pro výsev obilí. 

typy: Stroj bez zásobníku na hnojivo, stroj s integrova-
ným zásobníkem na hnojivo či stroj, který je kombino-
vaný s čelním zásobníkem na hnojivo.

Možné rozteče řádků
EDX 6000-2C: 70 cm, 75 cm, 80 cm
EDX 6000-2FC a EDX 6000-2: 37,5 cm, 44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm

Přehled strojů EDX 6000-2

Typ Objem Zásoba osiva Objem Zásoba hnojiva
zásobníku na osivo v případě 80.000 zrnek/ha pro zásobníku na hnojivo na cca

EDX 6000-2C 360 l 10 ha 1.100 l 10 ha
EDX 6000-2FC 400 l 12 ha 1.500 l (2.000 l) 14 ha (18 ha)

EDX 6000-2 400 l 12 ha (bez zásobníku na hnojivo)
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EDX 6000-2C

Hodnocení z praxe

Frank Egberink

Bertil Wassink

Informace z praxe - EDX 6000-2FC, 
podnik nabízející služby Volker B.V., 
Nizozemí

Informace z praxe - EDX 6000-2C, 
podnik nabízející služby Wassink VOF, 
Nizozemí

Podnik nabízející služby Volker B.V. musí v rámci 
každé kampaně během velmi krátké doby vyset 350 
až 400 ha kukuřice. U většiny ploch se jedná pouze o 
½ ha až 2 ha. „Lze dosahovat hodinových výkonů až 
4 ha“, sdělují disponent Frank Egberink a řidič John 
Uithetbroek své zkušenosti se strojem EDX 6000-2 FC. 
S ohledem na plošné výkony hrají i zde svou pozitiv-
ní roli velký, centrálně umístěný zásobník na osivo a 
zásobník na hnojivo. Jeden zásobník vystačí na 8 až 
9 ha. Tak lze obdělávat rozsáhlé plochy bez zbyteč-
ných prostojů.

Při sklizni kukuřice z plochy 600 až 650 ha, při průměr-
né ploše pole 5 ha, se zde dříve používaly dva šes-
tiřádkové stroje na výsev kukuřice tradiční konstrukce. 
V sezóně 2010 dosahoval stroj EDX 6000-2C ploš-
ných výkonů až 4 ha za hodinu. Pouze v případě velmi 
úzkých ploch se musel navíc použít jeden ze starých 
šestiřádkových strojů.
Za zvlášť přínosnou považuje Bertil Wassink sku-
tečnost, že se u stroje EDX musí plnit a následně 
vyprazdňovat pouze jeden zásobník na osivo: „Vysé-
váme až 25 různých sort kukuřice a musíme je často 
měnit. Nyní je vše mnohem rychlejší.“

9
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EDX 6000-TC: Pro práci na středně velkých plochách 
a během kampaní do 900 ha

Ve srovnání s neseným strojem EDX 6000-2C nemusí 
traktor v případě taženého EDX 6000-TC disponovat 
tak velkou zdvihovou silou. Na druhé straně je zásob-
ník na hnojivo s obsahem 3.000 l značně větší. Větší 
než u nesených strojů je rovněž centrálně umístěný 
zásobník na osivo s kapacitou 600 l. Tato zásoba osi-
va a hnojiva vystačí na obdělání cca 20 ha, aniž byste 

museli provádět doplňování. Pro plnění zásobníku 
hnojivem nabízí fi rma AMAZONE, coby nadstandardní 
vybavení, plnicí šnek. Stroj EDX 6000-TC lze využívat 
pro veškeré, v současné době praktikované rozteče 
řádků od 37,5 do 80 cm. V Německu se tento stroj 
sériově dodává s pneumatickými brzdami a schvále-
ním pro rychlost do 40 km/h. 

Možné rozteče řádků
37,5 cm, 44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm

Přehled strojů EDX 6000-TC

S pracovním záběrem 6 m je EDX 6000-TC „menším“ 
z obou tažených strojů EDX a přesto je již koncipova-
ný pro využití v rámci obrovských kampaní s výkonem 
od 600 do 900 ha. 

Typ Objem Zásoba osiva Objem Zásoba hnojiva
zásobníku na osivo v případě 80.000 zrnek/ha pro zásobníku na hnojivo na cca

EDX 6000-TC 600 l 20 ha 3.000 l 20 ha



EDX

11

Jörg Dreeßen nabízející služby je se svým strojem 
EDX velmi spokojený. V případě plošné struktury, 
která je charakteristická rozlohou kolem 5 ha s různý-
mi výběžky, dosahuje stroj EDX 6000-TC tažený za 
traktorem (200 KS) výkonu až 4 ha za hodinu. „Zvy-
šování výkonu je jedna věc, nižší strojní a personální 
náklady věc druhá. Již jen proto, že dosahujeme díky 
vyšší rychlosti vyšších plošných výkonů, představuje 
tento stroj obrovský pokrok.“ K dalším skutečnostem, 
které přispívají ke zvyšování pracovního výkonu, patří: 
„Osivem se plní pouze jeden zásobník. I plnění hnojiva 
je jednodušší. Zkouška aplikace hnojiva je rychlejší a 
především přesnější. Kontrolu přesnosti ukládání osiva 
a seřízení stěrek lze nyní provádět pomocí monitoru a 
klávesnice.“

Informace z praxe - EDX 6000-TC, 
podnikatel nabízející služby Jörg Dreeßen,
Bargenstedt/Německo

Jörg Dreeßen

11

EDX 6000-TC
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EDX 9000-TC: Ideální na velké plochy 
a výkon během kampaně do 1.500 ha

Coby vlajková loď fl otily secích strojů pro přesný 
výsev EDX je tažený stroj EDX 9000-TC s pracovním 
záběrem 9 m jednoznačně dimenzovaný pro práci na 

EDX 9000-TC je vybavený dvěma centrálně umístěný-
mi zásobníky na osivo s kapacitou po 400 l, zásobník 
na hnojivo pojme 5.000 l. I pro stroj EDX 9000-TC 
nabízí fi rma AMAZONE plnicí šnek (nadstandardní 
vybavení) pro rychlé a snadné plnění zásobníku hno-

jivem. EDX 9000-TC lze používat pro rozteče řádků 
44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm či 80 
cm. V Německu se tento stroj sériově dodává s pne-
umatickými brzdami a schválením pro rychlost do 40 
km/h.

velkých plochách. 1.000 ha a vyššího výkonu dosáhla 
celá řada strojů EDX 9000-TC během pouze jedné 
kampaně, a to k plné spokojenosti svých vlastníků.

Možné rozteče řádků
44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm

Přehled strojů EDX 9000-TC

Typ Objem Zásoba osiva Objem Zásoba hnojiva
zásobníku na osivo v případě 80.000 zrnek/ha pro zásobníku na hnojivo na cca

EDX 9000-TC 2 x 400 l 25 ha 5.000 l 25 ha
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EDX 9000-TC

Informace z praxe - EDX 9000-TC, 
podnik nabízející služby Gebr. Groß, 
Löningen/Německo

Informace z praxe - EDX 9000-TC, p. Leroux, 
rodinný podnik „Scea du Trounquet“, 
Jihozápadní Francie

Informace z praxe - EDX 9000-TC, Osterhuber Agrar 
GmbH, Wilhelmsburg, Německo

Podnik nabízející služby Gebr. Groß pracoval v r. 2010 se dvěma stroji 
EDX 9000-TC. I když jsou plochy v Oldenbursku v okolí Münsteru relativ-
ně malé, plošné výkony, vč. vedlejších časů pro přepravu z pole na pole a 
plnění, se pohybovaly kolem 5 ha/hod., denní výkony pak mezi 50 až 
80 ha/stroj. Téměř 1.000 ha během kampaně/stroj byla hodnota více než 
dvojnásobná ve srovnání s dříve používanou tradiční technikou. „Dosahu-
jeme více než dvojnásobného výkonu, potřebujeme k tomu ovšem pouze 
jeden stroj, jeden traktor a jednoho řidiče,“ informuje Wilfried Förster z 
podniku Gebr. Groß.

„Se strojem EDX 9000-TC jsme při průměrné rychlosti 13 km/h za traktorem 
o výkonu 200 KS plošný výkon zdvojnásobili až na 9 ha za hodinu,“ sděluje 
zemědělec pan Leroux. Po dvou letech práce je pro něj EDX jasným důka-
zem toho, že za účelem přesného ukládání osiva již není nutné volit nízké 
pojezdové rychlosti. Dvojnásobný plošný výkon, snížení prostojů při kon-
stantní kvalitě ukládání osiva - s tím je pan Leroux velmi spokojený.

Společnost Osterhuber Agrar GmbH obdělala pomocí dvou strojů 
EDX 9000-TC, během kukuřičné kampaně 2010, která trvala pouhých 
10 dnů, 2.200 ha. To bylo - ve dvousměnném provozu - denně přes 100 ha 
na stroj. Ve špičce se hodinové výkony pohybovaly kolem 6,7 ha. 
Ulf Wrase, vedoucí rostlinné výroby, nám sdělil: „To co jsme byli schopni 
v uplynulých létech udělat pomocí 5ti strojů s pracovním záběrem á 9 m, 
jsme letos překročili 2,5násobně. A přitom jsme byli stejně rychlí. Navíc 
jsme ušetřili práci jednoho pracovníka a nahradili služby podniků, které nám 
pomáhaly v uplynulých létech. Tyto úspory jsou obrovské!“

Hodnocení z praxe

Wilfried Förster

Zemědělec p. Leroux

Ulf Wrase

13
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Recept na úspěch? Přesnost systému Xpress - 
i při vysokých rychlostech

Přesné ukládání hnojiva

Pomocí zešikma nastavených přihnojovacích botek s 
příslušným hrotem botky se minerální hnojivo ukládá 
přesně 5 cm vedle výsevní drážky. Pro aplikaci na 
velmi agresivních půdách lze stroj vybavit i hroty botky 
opatřenými povlakem z tvrdokovu. Dávkování hnojiva 

zajišťuje plynule nastavitelná převodovka z centrální-
ho zásobníku. Hloubka ukládání hnojiva se reguluje 
centrálně pro veškeré botky pomocí hydraulického 
seřizování přítlaku na botku. 

Právě při vysokých rychlostech je důležité, aby byla 
práce přihnojovacích a výsevních agregátů bezpro-
blémová, aby se tak hnojivo i osivo mohly ukládat do 

požadované hloubky. AMAZONE proto u všech secích 
strojů na přesný výsev EDX používá centrální, hydrau-
licky nastavitelné systémy přítlaku na botku.

Přímo za hrotem secí botky se osivo „nastřeluje“ do 
drážky, zachycovací kolečko jej zachycuje a zatlačuje 
do půdy. Pryžová přítlačná kola Super-V následně 
zahrnují secí drážku půdou a utužují ji nad zahrnutou 
drážkou.

Každý secí agregát Xpress se skládá z několika prvků: 
Dvojdisková secí botka ve tvaru V nejprve prořízne 
povrch půdy a vytlačí posklizňové zbytky na bok. Za ní 
následuje hrot, který protáhne secí drážku a utuží její 
dno. 

Přesnost při ukládání osiva

Dvojdisková secí botka

Opěrná kola

Hrot secí botkyZachycovací kolečko

Pryžová přítlačná kola Super-V

Přihnojovací botka
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Přesnost při ukládání osiva

Polohu hrotu secí botky a tím i požadovanou hloubku 
ukládání osiva si můžete regulovat individuálně pomo-
cí vřetena. Tak lze jednotlivé botky, např. ve stopě 
traktoru, nastavit hlouběji. Maximální hloubka ukládání 
činí 10 cm.

Vždy dvě opěrná kola na secí botku o průměru 500 
mm, jejichž chod je díky široké styčné ploše velmi klid-
ný, nesou kompletní výsevní jednotku. Tlak na opěrná 
kola lze rovněž seřizovat centrálně a hydraulicky a tím 
jej lze přizpůsobit konkrétním pracovním podmínkám. 
Maximální tlak činí 200 kg/jednotka. Tím je zajištěn 
klidný chod výsevních agregátů a příslušně přesná 
hloubka ukládání osiva. 

Centrální seřizování tlaku

V základním vybavení se seřizování přítlaku na přihno-
jovací botky a výsevní agregáty provádí přes ventil na 
stroji. Ještě komfortnější je elektrické dálkové seřizo-
vání (nadstandardní vybavení), pomocí něhož lze pří-
slušný přítlak regulovat pomocí počítače AMATRON+ 
přímo z kabiny. 

Ukládání hnojiva a 
osiva do půdy

15
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Díky široké paletě strojů uspokojíme požadavky 
všech zákazníků

V podobě secích strojů na přesný výsev EDX máte k 
dispozici širokou nabídku, z níž můžete vybírat.

Díky speciálním výsevním agregátům lze secí stroje 
na přesný výsev EDX používat univerzálně a bez pře-
stavby pro výsev do zoraného, do posklizňových zbyt-
ků i pro bezorebný výsev. Možnost výsevu do poskliz-
ňových zbytků má již dnes pro celou řadu podniků 
upřednostňujících bezorebný výsev velký význam.

Pro práci za každých podmínek

Po zavedení katastru pozemků ohrožených erozí 
platného pro celou EU ke dni 01.07.2010 se smí 
řádkové kultury, jako je kukuřice, osévat na plochách 
ohrožených vodní erozí ve třídě ohrožení CCvoda2 
již pouze s roztečí řádků menší než 45 cm, pokud se 
před tím pole zoralo. I zde si vyberete z rozsáhlého 
programu secích strojů na přesný výsev EDX optimál-
ní řešení.

Ve shodě s katastrem pozemků 
ohrožených erozí!

Přehled roztečí řádků

16

Typ Možné rozteče řádků v cm
EDX 6000-2C 70, 75, 80

EDX 6000-2FC 37,5, 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80

EDX 6000-2 37,5, 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80

EDX 6000-TC 37,5, 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80

EDX 9000-TC 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80
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V Jižní Francii se kukuřice vysévá s roztečí řádků 
80 cm. Příslušné vybavení je k dispozici pro všechny 
stroje.

Rozteč řádků 80 cm? Žádný problém!

V případě úzkořádkového osevu kukuřice s roztečí 
řádků pod 75 cm se mohou rostlinky ve svém raném 
stádiu za určitých podmínek lépe vyvíjet. Stranou 
ovšem nezůstává ani výsev řepky pomocí secích 
strojů na přesný výsev s roztečí řádků 37,5 nebo 
44,9 cm (45 cm). I zde nabízí Amazone patřičná 
řešení.

Diskuse na téma úzkořádkový osev

V případě úzkých roztečí řádků se musí zakládat 
kolejové řádky, aby se do vzrostlého porostu mohl 
aplikovat kvasný substrát či jiné hnojivo, aniž by došlo 
k poškození rostlin. 

Secí stroje na přesný výsev EDX lze díky elektronické-
mu ovládání vybavit příslušným spínáním kolejových 
řádků.

Spínání kolejových řádků

Možnosti použití

Ať je to již kukuřice, slunečnice či řepka - pro výsev 
různorodých plodin, ovšem i pro výsev velkých nebo 
malých kukuřičných zrn, jsou k dispozici jednotící 
kotouče, které lze rychle a snadno vyměňovat. 

Kukuřice, slunečnice a řepka - 
vysévat lze vše!

Kukuřice Slunečnice

Řepka

17
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Jednoznačné zaměření na výkon

Ke zvyšování celkového výkonu nepřispívá pouze 
vysoká pojezdová rychlost strojů na přesný výsev 
EDX, nýbrž i značně snížená časová náročnost na 
přípravu strojů před prací. Sami zemědělci potvrzují, 

že jsou stroje dokonce až do detailu - jako je např. 
utěsnění krytu či seřizování pomocí páky - dimenzova-
né na profesionální používání.

Díky počítači AMATRON+ lze rychle provádět zkoušky 
dávkování přesného množství hnojiva.

Operativní zkouška dávkování

I zásobník na hnojivo je s kapacitou 5.000 l 
(EDX 9000-TC) dostatečně objemný. Tak se i prodlevy 
nutné pro doplňování hnojiva popř. pro dopravu hno-
jiva snižují na minimum. U všech strojů se hnojivo 
přivádí pomocí dávkovacího kotouče k ústí zásobníků 
a následně prostřednictvím pneumatického systému s 
jednou popř. dvěma rozdělovacími hlavami k přihnojo-
vacím botkám.

Objemný zásobník na hnojivo

Rychlé plnění a vyprazdňování, rychlá výměna osiva - 
k velkým, centrálně umístěným zásobníkům na osivo 
je pohodlný přístup a lze je rychle plnit. To vede k 
dalšímu zvýšení výkonu stroje. Zásobníky jsou kromě 
toho nyní tak objemné, že lze bez přerušení práce 
obdělat větší výměru.

Velký, centrálně umístěný zásobník 
na osivo
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Výkonové spektrum

Díky důmyslnému mechanismu sklápění lze veškeré 
secí stroje na přesný výsev EDX velmi rychle složit do 
přepravní polohy o šířce 3 m.

Skládání a rozkládání během 
okamžiku

Podvozky tažených strojů  EDX 6000-TC a 9000-TC 
jsou vybavené velkými pneumatikami 700/40-22.5 
popř. 700/50-26.5, pneumatickými brzdami a disponují 
schválením pro 40 km/h při přepravě po silnici.

Rychlý přejezd i po silnici

U stroje v základním vybavení se centrální seřizování 
přítlaku na přihnojovací či secí botky provádí pomocí 
dvou oddělených, hydraulických systémů. Na stroji 
musíte pouze seřídit příslušné ventily.

Centrální seřizování tlaku

Seřizování stěrek se již neprovádí pro každou řadu 
samostatně, nýbrž - díky centrálním jednotícím kotou-
čům - pro několik řad současně.

Rychlé centrální seřízení stěrek
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Abyste vždy měli přehled, zásobník na osivo a na 
hnojivo jsou vybaveny vždy jedním senzorem stavu 
naplnění. Jakmile se stav naplnění zásobníku na osivo 
či hnojivo dostane pod kritickou hodnotu, objeví se 
výstražné hlášení.

Senzory stavu naplnění/
indikace prázdného zásobníku

Displej počítače AMATRON+ Vás průběžně informuje 
o pracovní rychlosti, vysévaném množství osiva, zbyt-
kovém množství v zásobníku na osivo a hnojivo či o 
vzdálenosti, která zbývá do úplného vyprázdnění osiva 
popř. hnojiva ze zásobníku.

Aktuální informace

Nejprve se do počítače AMATRON+ zadají údaje spe-
cifi cké pro konkrétní stroj a aktuální pracovní zadání, 
např. nastavení dávkovaného množství osiva či hnoji-
va. I během výsevu můžete měnit vysévané množství 
či přepínat hydraulické funkce.

Rychlé zadávání dat

I ovládání strojů na přesný výsev EDX je mnohem 
komfortnější. Vedle monitorování četných funkcí stroje 
lze celou řadu funkcí pohodlně a snadno ovládat 
pomocí počítače AMATRON+. Řidič se tak může plně 
věnovat řízení. Po skončení příslušné kampaně ostat-
ně můžete počítač AMATRON+ bez problémů používat 
pro řízení jiných strojů AMAZONE.

Maximální obslužný komfort díky 
počítači AMATRON+

Počítač AMATRON+ - 
účinná systémová elektronika
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Počítač

Pokud jste spustili určité pracovní zadání, AMATRON+ 
ukládá do paměti vydávkované množství osiva a hnoji-
va, rozlohu obdělaných ploch, čas výsevu a průměrný 
pracovní výkon za hodinu.

Správa aktuálních pracovních dat

Terminál Vám rovněž poskytuje informace o tom, zda 
jsou správně nastaveny stěrky v jednotícím kotouči. 
Signály přicházejí z optických čidel, která identifi kují 
zdvojené obsazení či neobsazení komůrek na jed-
notících kotoučích. Pokud nejsou komůrky, z důvodu 
nesprávně nastaveného tlaku vzduchu, obsazeny 
zrnky osiva, či zbytky půdy ucpou secí botku, počítač 
AMATRON+ Vás na to upozorní výstražným hlášením.

Kontrola polohy stěrek

Za účelem bezproblémového výsevu monitoruje počí-
tač AMATRON+ např. otáčky ventilátoru a kotouče a 
tlak v jednotícím systému.

Komplexní kontrola funkcí
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Nabídka příslušenství pro ještě vyšší výkon

V rámci speciálního použití stroje Vám nabízené pří-
slušenství pomůže ještě zvýšit výkon Vašeho secího 
stroje na přesný výsev EDX.

Budou-li se vlastnosti osiva neustále měnit, nebo v 
případě časté změny sort osiva, doporučujeme použí-
vat elektrické dálkové ovládání pro seřizování stěrek: 
Pomocí tlačítek +/- na počítači AMATRON+ a přes ser-
vomotor u modulu stěrek můžete pohodlně a snadno, 
přímo z kabiny, upravovat polohu stěrek v jednotícím 
kotouči. Řidič již nemusí zastavovat a vystupovat z 
traktoru.

Dálkové ovládání polohy stěrek

Při práci na těžkých půdách je opodstatněné používání 
kypřičů stop. Tím se kypří půda utužená koly traktoru. 
Polohu kypřičů stop můžete upravovat v horizontálním 
a vertikálním směru.

Kypřič stop

V případě časté práce na různorodých půdách byste 
měli používat elektrické dálkové ovládání seřizová-
ní přítlaku na botku. Tak můžete rovněž na počítači 
AMATRON+ regulovat přítlak na přihnojovací i výsevní 
botky.

Elektrické seřizování přítlaku na botku
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Přesnost při ukládání osiva

Příslušenství

Coby nadstandardní vybavení pro tažené stroje EDX 
6000-TC a 9000-TC nabízí AMAZONE pracovní refl ek-
tor, pomocí něhož můžete osvětlovat výsevní rám. 
Práce v noci je pak spolehlivější a přesnější.

Pracovní refl ektor

Díky velkým plnicím otvorům lze zásobníky tažených 
strojů EDX 6000-TC a 9000-TC bez problémů plnit 
přímo čelním nakladačem. Na přání lze ovšem stroje 
vybavit i plnicím šnekem. Nabízené stroje EDX 6000-
2C s integrovaným zásobníkem na osivo jsou sériově 
vybaveny plnicím šnekem.

Plnicí šnek

Pro použití ve Francii nabízí AMAZONE rozmetadlo na 
mikrogranulát. Tím lze paralelně s výsevem aplikovat 
insekticidy, herbicidy a mikrohnojivo.

Rozmetadlo na mikrogranulát
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Technické údaje

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné!

Abyste mohli plně vyčerpat výkon, který Vám nabízí 
Váš nový stroj na přesný výsev EDX, fi rma AMAZONE 
přichází s nabídkou speciálního školení pro řidiče. 
Informujte se u svého prodejce fi rmy AMAZONE, abys-
te si ještě před prací se strojem dohodli termín školení.

Školení pro řidiče

Díky novému konceptu poskytování servisních služeb 
Vám nyní mohou prodejci fi rmy AMAZONE ve spolu-
práci s mateřskou fi rmou nabídnout maximální podporu.

Rychlý servis

EDXEDX
Technické údaje

EDX 6000-2C EDX 6000-2FC EDX 6000-2 EDX 6000-TC EDX 9000-TC
Pracovní záběr 6 m 6 m 6 m 6 m 9 m
(rozteč řádků 75 cm)
Přepravní šířka 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Pracovní rychlost 8 až 15 km/h

Obsah zásobníku na hnojivo 1.100 l 1.500/2.000 l 1.500/2.000 l 3.000 l 5.000 l

Obsah zásobníku na osivo 360 l 400 l 400 l 600 l 2 x 400 l

Počet výsevních agregátů 8 8 8 8 12
(rozteč řádků 75 cm)
možné rozteče řádků 70, 75, 80 37,5, 44,9 (45), 50, 37,5, 44,9 (45), 50, 37,5, 44,9 (45), 50, 44,9 (45), 50, 55,
v cm 55, 70, 75, 80 55, 70, 75, 80 55, 70, 75, 80 70, 75, 80
Max. počet výsevních agregátů 8 16 16 16 20
s přihnojováním pod botku (bez hnojení)
Potřebný výkon traktoru od 170 KS/125 kW od 250 KS/180 kW

minimální elektrický příkon 12,5... 13 V / 30 A (dynamo traktoru >110 Ah) 12,5…13 V / 30 A
(dynamo traktoru

>150 Ah)
minimální hydraulický výkon 80 l/min při 180 barech 120 l/min

při 190 barech

potřebné hydraulické 2DW+1EW 3DW+1EW 3DW+1EW 2DW+1EW 2DW+1EW
přípojky s beztlakou s beztlakou s beztlakou s beztlakou s beztlakou

zpátečkou zpátečkou zpátečkou zpátečkou zpátečkou
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