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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Pneumatiske såkombinationer – 
Præcise og pålidelige

  »Du skal ikke bekymre dig om høsten, 
men om den rigtige klargøring af dine marker.« 

(Konfucius ca. 500 f. Chr.)
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Jordbearbejdning, genpakning, klagøring af såbed, præcis 
udsåning i ensartet dybde, jævn tildækning af såsæden og 
en sporfri, velstruktureret mark efter arbejdet. Det er forud-
sætningerne for en god vækst og en optimal høst. Alle disse 
opgaver løses perfekt af de pneumatiske såmaskiner AD-P og 
Avant med fronttank.

AD-P Special · AD-P Super · Avant

 Side

Vigtigste argumenter 4

Den pneumatiske kombinationssåmaskine AD-P Special 6

Den pneumatiske kombinationssåmaskine AD-P Super 10

Præcis dosering 14

Styring | AMADRILL+ 17

Styring | AMATRON 3 | GPS-Switch 18

Styring | CCI 100 | AMAPAD 20

Såning i pløjet og stubharvet jord 
med pneumatiske såkombinationer 22

Trykrulle så system RDS 24

Pakvalser 26

Kileringsvalsen: Målrettet genpakning 
sikrer god fremspiring 29

Placering af såsæd med RoTeC-Control-Skær 30

Placering af såsæd med RoTeC pro-Skær 32

Placering af såsæd med WS-slæbeskær 33

Tildækning af såsæd med Exakt- eller Trykrulleefterharve 34

Avant såkombination 
til maskinstationer og store bedrifter 36

AMAZONE Service 42

Tekniske data 44

Vis film: 
www.amazone.tv

Alt i en løsning: Du kan vælge fra et modulsystem med 
 forskellige jordbearbejdningsmaskiner, pakvalser, skær, 
 strigler og moderne betjeningsterminaler.

AD-P 3000 Super; 3 m arbejdsbredde
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

AD-P 3000 Special; 3 m arbejdsbredde

Udnyt fordelene ved 
 AMAZONE-såkombinationerne:

Vigtigste argumenter:

  Stor, central såsædsbeholder, kompakt konstruktion, 
høj ydelse og kort klargøringstid

  Det elektriske doseringsdrev til forskellige såemner 
og -mængder, tilbyder endnu større komfort, takket 
være præcis dosering og enkelt indstilling

  Lave restmængder, også i bakket terræn

  Optimeret fordeling af såsæd og simpel overvågning på 
grund af et transparent fordelerhoved placeret udvendigt

  Nøjagtig placering af såsæd med RoTeC-Control-Skær 
eller WS-slæbeskær ved høj hastighed

  Kan udstyres med moderne ISOBUS-terminaler med 
mulighed for GPS-switch-skift
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Vigtigste argumenter

AD-P 3000 Super; 3 m arbejdsbredde

Med

ISOBUS
teknik

  AD-P er certificeret i henhold til AEF-overensstemmel-
sestest UT 2.0. Således kan disse AMAZONE maskiner 
betjenes fra alle terminaler på markedet, der er certifi-
ceret i henhold til UT 2.0. Naturligvis kan AD-P med en 
ISOBUS-konform Section-Control-licens også anvendes 
fra en fremmed ISOBUS-terminal.

  AMAZONE terminalerne AMATRON 3, CCI 100 og AMAPAD 
samt alle AMAZONE ISOBUS-maskiner understøtter AEF-
funktionaliteten AUX-N. Det betyder, at f.eks. knapperne 
på et eksisterende AUX-N konformt multifunktionsgreb 
individuelt kan få tildelt funktioner. Således er hver 
eneste funktion på dette greb placeret netop der, hvor 
kunden ønsker det.

Dine fordele med ISOBUS
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

AD-P Special 850 
med 3 m, 3,5 m eller 4 m arbejdsbredde

Den kompakte, prisbillige påbygnings-
såmaskine til mellemstore bedrifter

Hydraulisk spormarkør

Den kompakte, pneumatiske kombinationssåmaskine 
AD-P Special 850 er udviklet til mellemstore bedrifter. 
 Såsædsbeholderen kan rumme 850 l og kan udvides til 
1100 l. 

Såmaskinen monteres på jordbearbejdningsmaskinen 
med en universel trepunkt koblingsindretning.

Spormarkørerne på alle AD-P-enheder hæves og sænkes 
til lodret via en hydraulisk skifteautomatik. Derved kan der 
også sås ved markkanterne, og forhindringer kan passeres. 
For at flytte vægten af spormarkørerne, og dermed tyngde-
punktet af såkombinationen længere fremad mod traktoren, 
kan spormarkørerne også monteres direkte på rotorgrubberen 
eller rotorharven. En stor fordel ved denne model er, at spor-
markørerne også kan anvendes, når jordbearbejdningsma-
skinen anvendes alene, f.eks. ved forudgående harvning, 
eller i forbindelse med en enkeltkornssåmaskine. Via den 
forkrøppede udligger markeres sporet desuden også godt 
i klumpet jord. Udliggerne med integreret fjeder reducerer 
desuden belastningen, hvis der opstår en kraftig påvirkning.

AD-P 3000 Special med 3 m arbejdsbredde 
og advarselstavler i siden specielt til Frankrig

Tandpakkervalse 
(efter eget valg med 

anden pakvalse)
RoTeC-Control-Skær 
(eller WS-Skær)

Rotorharve 
(eller rotorgrubber efter eget valg)
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AD-P Special

Ny arbejdsbredde 3,5 m

AD-P Special kan monteres på rotorharver fra andre pro-
ducenter, hvis disse rotorharver har tilstrækkeligt stabile 
rammer, så de kan bære den store såbedsbeholder fra 
AD-P Special med tilstrækkeligt sikkerhed.

Montering på rotorharver 
fra andre producenter

Det er nemt at frakoble jordbearbejdningsmaskinen 
fra såmaskinen, og der kan flexibelt køres solo med 
 rotorharven. 

Nem afmontering af AD-P Special

Såmaskinen med en arbejdsbredde på 3,5 m er udviklet til 
lande og regioner, hvor transportbredden på 3,5 m er tilladt 
på veje. Naturligvis er denne maskine også et meget inte-
ressant alternativ til bedrifter med en god arrondering, da 
denne såkombination passer meget godt til køresporsyste-
merne 21 m og 28 m. Desuden tilbydes arbejdsbredden 
3,43 m, så man f.eks. i en 7er-rytme kan nå 24 m.

Exaktstrigle

Såmaskine 3,50 m: Eksempel køresporssystem 28 m

Marksprøjte 24 m

Marksprøjte 28 m

Såmaskine 3,43 m: Eksempel køresporssystem 24 m

Marksprøjte 21 m

Såmaskine 3,50 m: Eksempel køresporssystem 21 m
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

AD-P Special 1250 
med 3 m, 3,5 m eller 4 m arbejdsbredde

Kombinationssåmaskinen 
til mellemstore og store bedrifter

Specielt til bedrifter i vækst, der efterspørger fordelene 
ved en kraftoverføringsdrevet kombination med høj ydelse, 
er AD-P Special med 1250 l såsædsbeholder en rigtig god 
løsning. Med en beholderoverbygning kan AD-P Special 
rumme op til 1500 l.

  Kompakt montagemål

  Stor, central såsædsbeholder

  Lavt løftekraft behov

  Hurtig, simpel fyldning og tømning

  Kan monteres på jordbearbejdningsmaskiner 
fra andre producenter

Dine fordele 
ved AD-P Special:
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AD-P Special

På grund af en særlig bred gangbro med adgang via trappe-
trin er det nemt at fylde såmaskinen. Den simple fyldning 
af beholderen sker med en transportsnegl fra anhængeren, 
med bigbag eller med læsseskovl. Den brugervenlige afdæk-
ningspresenning lukker beholderen støv- og regntæt.

Bekvem fyldning

For at øge sikkerheden i forbindelse med arbejde om afte-
nen og natten kan AD-P Special også udstyres med ekstra 
LED-arbejdslamper, som er monteret på tanken og oplyser 
arbejdsområdet bagud, så der opnås et bedre udsyn til det 
bearbejdede areal. Også området omkring såskæret oplyses 
på den måde bedst.

Sikkert arbejde i mørket

Dybde 900 mm

Bredde 2210 m
m

Såsædsbeholder med stor kapacitet

Såsædsbeholderen er udstyret med en stor fyldeåbning. De 
muliggør en hurtig og problemfri fyldning, herunder også 
ved hjælp af Bigbag, frontlæsserskovle samt med sække. 

Sier beskytter doseringssystemet mod fremmedlegemer. 
Såsædsbeholderen indeholder ikke fordelerhovede eller 
såslanger, og derfor er det nemt at se ned i den og at ren-
gøre den.

  Optimeret såsædsbeholder ved AD-P Special 850 l og 1250 l   Sier beskytter doseringssystemet
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Den pneumatiske kombinationssåmaskine AD-P Super 
med en arbejdsbredde på 3 m og 4 m er særlig velegnet 
til landbrug med en bedriftsstørrelse på 200 ha til 500 ha 
og til maskinstationer.

AD-P Super 
med 3 m eller 4 m arbejdsbredde

Kombinationssåmaskinen til store 
 jordbrugsbedrifter og maskinstationer

Dine fordele ved AD-P Super:

  Arealydelse over 3 ha/time ved 3 m arbejdsbredde

  Meget stor såsædsbeholder

  Høj arbejdshastighed 

  Til såning i både pløjet eller stubharvet jord

  Meget kompakt konstruktion – optimeret løftekraftbehov

  Op til 55 kg skærtryk med RoTeC pro-Skær

Rotorgrubber 
(rotorharve efter eget valg)

Kileringsvalse 
(pakvalse efter 

eget valg)
RoTeC pro-skær 
(efter eget valg RoTeC-Control-skær)
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AD-P Super

Den store beholder

Tidsforbruget til efterfyldning afkortes på grund af den 
 store såsædstank. Grundbeholderen på 1500 l kan med 
en overbygning forøges til 2000 l.

Den stabile ramme

Det klare, enkle rammekoncept for AD-P Super med 
 integreret pakvalse- og skærramme hjælper til at spare 
vægt og øge stabiliteten.

AD-P Super; 3 m arbejdsbredde 

Exaktstrigle S 
(efter eget valg Trykrulleefterharve)

  Større ydelse – 
bedre rentabilitet

Stor såsædsbeholder med 1500 l + 500 l udvidelse

Bredde 2,23 m

Dybde 1,30 m
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Den intelligente kombinationssåmaskine: 
AD-P Super

Kompakt byggemåde/modulsystem

AD-P Super er på grund af kombinationen af såmaskine og 
pakvalse særlig kompakt. Den superstabile såkombination 
har på grund af denne konstruktion med et godt tyngde-
punkt, et lavere behov for løftekraft sammenlignet med 
 andre maskiner. Komponenterne er placeret tæt på trak-
toren. En lavere belastning af baghjulene gør hjulsporet 
mindre markant.
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AD-P Super

Tand-belastning kun 30 %

AD-P Super støtter hele vægten på den store kilerings-
valse eller tandpakkervalse. Derfor kan rotorharven eller 
 rotorgrubberen springe hen over sten, uden at valsen 

og såmaskinen skal løftes med op. Dette skåner tænderne 
og drivelementerne på jordbearbejdningsmaskinen.

Støtter direkte på pakvalsen

I en arbejdsgang: Klargøring af såbed – pakning – såning

Med 3 m AD-P Super erstattes en almindelig 4 m såkombi-
nation. RoTeC+-Control-Skær med en skærtryk op til 55 kg 
sår ved høje hastigheder på op til 15 km/t og på ekstensivt 
bearbejdede jorde med ensartet høj kvalitet. Færre indle-

dende arbejdsgange, mindre venten på den passende 
 jordtilstand og højere hastighed betyder større ha-ydelse 
og fleksibilitet i sæsonen.

3 m arbejdsbredde – 4 m ydelse!

  Kombinationssåmaskinen med en ydelse som en trukket såkombination
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Sikkert doseringsdrev
Simpel indstilling og nem kalibrering

1   Elektrisk doseringsdrev: Det ved AD-P standardmonte-
rede og ved Avant valgfri elektriske doseringsdrev regule-
res ved hjælp af AMATRON 3 eller via en vilkårlig ISOBUS-
terminal eller AMADRILL+. Kalibreringen foretages 
komfortabelt og fuldautomatisk i forbindelse med det 
elektriske drev. Det elektriske drev har yderligere funkti-
oner såsom fordosering af såsæd ved markens begyn-
delse samt forøgelse og reduktion af såsædsmængden 
under arbejdet. Hastigheden kan registreres via forskel-
lige signalkilder på AD-P. Ud over radarsensor, impuls-
hjul eller GPS-signal kan man også anvende traktorens 
hastighedssignal.

2   Hurtigtømning: Beholderen tømmes let og hurtigt 
for såsæd via hurtigtømningen, som er anbragt godt 
 tilgængeligt på beholderen.

3   Restmængdetømning: Til tømning af restmængder 
 åbnes en skyder, hvorefter beholderindholdet tømmes 
ned i det store kalibreringstrug.

Det standardmonterede elektriske drev giver mulighed for 
frit valg af både hastigheds- og arbejdsstillingssignal. Såle-
des kan man vælge fleksibelt mellem de forskellige signaler, 
afhængigt af situationen.

Arbejdsstillings- og hastighedssignal

Radarsensor

Impulshjul

Hastighed

Arbejdsstilling

TECU

TECU

ISOBUS

Arbejdsstillingssensor Signalkabel eller GPS-signal

4   Enkelt omskiftning af doseringsvalser: Det er nemt at 
skifte doseringsvalserne i såsæds-doseringsenheden. 
På den måde er det ved alle typer såsæd og såsæds-
mængder muligt at dosere præcist og skånende med 
god fordeling på langs, selv ved høje arbejdshastigheder.
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Præcis dosering

Perfekt doseret
Præcis og skånende dosering af forskellige typer såsæd

Kalibrering via TwinTerminal 3.0

F.eks. til efterafgrøder, 
majs, solsikker

F.eks. til raps, sort 
 løvstikke, lucerne

F.eks. til spelt, havre, 
 hvede

20 ccm

F.eks. til byg, rug, 
hvede

210 ccm 600 ccm120 ccm

F.eks. til hørfrø, 
valmuer

7,5 ccm

For at forenkle fordosering, kalibrering og resttømning 
yderligere tilbyder AMAZONE en komfortpakke 1 med 
TwinTerminal 3.0 til AD-P i forbindelse med AMABUS 
eller ISOBUS. TwinTerminal monteres direkte på såma-
skinen i nærheden af doseringsenheden via en magnetfod. 
Denne positionen giver en afgørende fordel: Føreren kan 
nu foretage betjening og dataindtastning til kalibreringen 
direkte på maskinen og slipper således for at skulle stige 
af og på traktoren flere gange.

TwinTerminal 3.0 består af et vand- og støvtæt kabinet med 
et 3,2 tommer stor display og fire store taster til betjeningen.

Komfortpakke 1 med TwinTerminal 3.0

Specielle doseringsvalser til forskellige doseringsmængder, 
doserer såsæden præcist og skånende i fordelerhovedet. 
De tre medfølgende doseringsvalser dækker op til 95 % af 
alle typer såsæd. Man kan få yderligere valser  eksempelvis 
til majs eller specialkulturer. 

De udskiftelige doseringsvalser er egnet til følgende 
 mængder såsæd: Fin såsæd (ca. < 15 kg/ha), medium 
såsæd (ca. < 140 kg/ha), normal såsæd (ca. > 140 kg/ha).

Doseringsvalser til enhver type såsæd

  »Det elektriske system giver også mere komfort ved kalibre-
ringen. Takket være en ekstern betjening kan det hele nu  styres 
på doseringsenheden.« 

(top agrar – Fahrbericht »Mit Luft und Strom« · 02/2015)
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Transparent fordelerhoved, 
 køresporsskifte og blæser

Det transparente fordelerhoved tjener til en konstant funk-
tionskontrol af såsædsflowet. Derfor er det placeret uden for 
såsædsbeholderen, så føreren kan se det.

Ved etablering af kørespor ledes såsæden tilbage i behol-
deren. Tilførslen af såsæd til køresporsskærene afbrydes, 
når elmotoren lukker de pågældende såsædsslanger i 
 kørespors-spjældkassen. Derved leder spjældkassen straks 
såsædsflowet fra såsædsslangerne til doseringen. Op til 
5 rækker kan lukkes til køresporene på hver side.

Den nye effektive blæser udmærker sig ved et lille oliebehov 
på 21 l/min ved 3500 o/min samt minimal støjudvikling.

Hydraulisk 
blæserdrev

Kørespors-
spjældkasser

Variabelt kørespors-
system med 2 x 5 rækker

 Såslangeovervågning

  Et andet smart assistancesystem er den valgfri såslangeovervågning, 
der straks registrerer blokeringer på skæret og i slangen. Direkte bag 
fordelerhovedet kontrolleres såsædsflowet af sensorer i såsædsslan-
gerne. Aktiverede kørespor registreres automatisk af systemet. Især 
ved lange arbejdsdage er overvågningen en enkelt måde for at kon-
trollere arbejdsresultatet på.

Transparent fordelerhoved Hydraulisk blæserdrev

Variabelt køresporsskifte

Med det nyudformede køresporssystem kan man frakoble 
i alt op til fem sårækker pr. side. De tilsvarende bredere køre-
spor er egnede til kørsel med plejetraktorer med dækbred-
der indtil 99,6 cm ved 16,6 cm sårækkeafstand eller 75 cm 
ved 12,5 cm sårækkeafstand. Dermed tager AMAZONE højde 
for kravene om stadig større dækbredder på plejetraktorer. 
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Elektronik for præcision

Præcis dosering | AMADRILL+

Med kørecomputeren AMADRILL+ samt betjeningstermina-
lerne AMATRON 3, CCI 100 og AmaPad, men også med andre 
ISOBUS-terminaler, kan du styre køresporsautomatikken 
og spormarkører til barjordsspor. På displayet kan du se mar-
kørernes arbejdsstillinger og køresporsskiftet, endvidere det 
tilsåede areal og fyldstanden i såsædsbeholderen.

Det elektriske doseringsdrev styres af den pågældende ter-
minal. Desuden kan du ved hjælp af betjeningsterminalen 
justere såmængden i de ønskede trin direkte fra traktoren. 
Med AMATRON 3 eller en anden ISOBUS terminal, er det 
muligt at anlægge interval kørespor i bakket terræn.
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Betjeningsterminal AMATRON 3

Styringen af alle vigtige funktioner på AD-P 
og Avant kan overtages af ISOBUS-terminalen 
AMATRON 3. Dette gælder arbejdsfunktioner 
samt funktionsmuligheder vedrørende indstil-
ling af maskinen, f.eks. kalibreringen. 

AMATRON 3 er en ISOBUS-terminal, som kan 
anvendes på flere maskiner, herunder såma-
skiner, gødningsspredere og marksprøjter, 
og som muliggør en optimal mængdestyring 
og betjening.

Kan anvendes uafhængigt 
af maskinmodellen

De elektriske doseringsdrev på AD-P og Avant muliggør enkel 
kalibrering og individuel ændring af såmængden. Med den 
omfattende elektrohydrauliske styring via AMATRON 3 er det 
muligt at betjene alle funktioner som f.eks. foragerstyring 
eller til- og frakobling af udsædsmængden, fra traktoren. 

Betjeningsterminalen styrer og overvåger endvidere funk-
tioner vedrørende køresporet. Hertil hører også fornuftige 

AMATRON 3

forhindringsløsninger til markørerne. Med den nye task 
controller kan arbejdet bekvemt forberedes på gårdens 
pc og via USB-stick overføres til og afvikles på terminalen 
i ISO-XML-format. Med AMATRON 3 samt AD-P og Avant 
kan kort afvikles delarealspecifikt via ISO-XML eller Shape. 
Vejimpulserne til registrering af arbejdshastigheden 
 bestemmes ved hjælp af radar.

En til ALT!

Med

ISOBUS
teknik
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GPS-Switch 
til AD-P 
og Avant

Positionsafhængig automatisk til- og frakobling af den elektriske 
doseringsenhed med GPS-Switch

Over- eller undersåning ved manuel aktivering uden GPS-Switch

AMATRON 3 med GPS-Switch til AD-P og Avant

Virtuel forager

Mark, mulighed for applikations-
kort til varierende udsædsmængde

Bearbejdet areal

AD-P eller Avant slukker 
 automatisk og præcist

Redskab slås til 
og fra manuelt

Efter GPS-Switch-systemernes succes ved gødningsspredere 
og marksprøjter er fokus nu rettet mod udsåningen. I den 
forbindelse styres den elektriske doseringsenheds til- og 
frakobling via GPS. På denne måde er belastningen på føre-
ren reduceret, og en forbedring af driftsydelsen opnås især 
på mindre arealer med mange foragervendinger.

GPS-Switch styrer afhængig af positionen af såmaskinen 
og førerens indstilling, tænd og sluk af den elektriske dose-
ringsenhed på AD-P eller Avant. Ved Avant (se side 36) er 
der mulighed for en 3 m-halvsideaktivering.

Dermed kan man minimere risikoen for over- eller under-
såning på kritiske steder som forager og i kiler, hvilket ofte 
forekommer i praksis. Utilsåede områder hører således for-
tiden til. Føreren kan koncentrere sig om at køre og opnå 
præcise overgange med de uafhængigt arbejdende jord-
bearbejdnings værktøjer.

Spar på såsæden og anvend den mere produktivt: Med 
GPS-Switch er der ingen overlap af frø, som med den 
 konventionelle metode, hvor såningen først stopper når 
 såmaskinen løftes op. Såsæden er derfor bedre placeret 
med GPS-Switch. For succes i den optimale tænd og sluk 
procedure anbefaler AMAZONE RTK nøjagtighed.

Fremtiden allerede i dag: Stadig mere populære er også 
 såkort, hvor udsæds mængden kan tilpasses til det enkelte 
område i marken – såsom bakketoppe og lavninger eller 
hvis der er forskellige jordtyper på samme mark. Med task 
controlleren (via ISO-XML) eller GPS-Maps som ekstraud-
styr til AMATRON 3-terminalen bliver det let at imple-
mentere såkort. Standardiserede formater kan importeres 
og implementeres fuldt automatisk af systemet. En grafisk 
 visning af kortet i baggrunden giver et godt overblik.

Nøjagtig placering 
af såsæden

Styring | AMATRON 3 | GPS-Switch
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CCI-terminal

Terminalen har følgende funktioner:

  ISOBUS-maskinbetjening
  Jobstyrefunktion til dokumentation CCI.Control
  CCI.Command (ekstraudstyr): 

  Automatisk delbreddeaktivering CCI.Command.SC
  Parallel-kørehjælp CCI.Command.PT

  Understøtter applikationskort i ISO-XML-format
  Serielt interface, f.eks. til N-sensorer
  Traktor-ECU-funktion
  Kamerafunktion CCI.Cam
  I forbindelse med såteknikken er CCI-terminalen udsty-

ret med funktionen køresporsautomatik. Herunder sty-
res sporkontrolsystemet via GPS ved hjælp af CCI-termi-
nalens parallelkørselsmodul.

Dine fordele:

CCI-ISOBUS-terminalen fra AMAZONE er et resultat af sam-
arbejdet med flere andre producenter af landbrugsmaskiner 
i Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). Med CCI har AMAZONE 
og virksomhedens partnere lagt grundstenen for at introdu-
cere ISOBUS i praksis. CCI 100 fungerer som grundlag for den 
successive omstilling af alle AMAZONE maskiner og redskaber 
til ISOBUS-standarden.

  Lysstærkt 8,4 " farvedisplay med høj lysudstråling og 
sensor for omgivende lys, der automatisk tilpasser lys-
styrken til lysforholdene. Dette forhindrer, at føreren 
 bliver blændet af et for lyst display i tusmørke eller 
om natten.

  Indtastningen foretages efter eget valg via den betje-
ningsvenlige touchscreen eller via tasterne. 

  Arbejdet i mørke bliver mindre trættende takket være 
en belysning af knapperne, der ligeledes er forbundet 
med lyssensoren. 

  Den gennemprøvede AMAZONE enhåndsbetjening 
er fortsat til rådighed, da funktionskonfigurationen 
af »softkeytasterne« ganske enkelt kan spejles.

  Som en hjælp til en intuitiv menustyring og en komfor-
tabel indtastning af værdier og tekster er terminalen 
forsynet med et touchdisplay i høj kvalitet.

  For at man kan indtaste og indstille nominelle værdier 
direkte og hurtigt er et scroll-hjul med bekræftelses-
funktioner integreret ergonomisk i huset.

  Ekstern lightbar til parallel-kørehjælp CCI.Command.PT

  Som en mulig udvidelse er der en ekstern lightbar til rådighed, som 
bekvemt kan kobles med CCI.Command.PT. Du kan frit positionere 
den eksterne lightbar i kabinen. En forudsætning for anvendelsen 
er, at Parallel Tracking-modulet i CCI.Command frikobles.
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Styring | CCI 100 | AMAPAD

AMAPAD
En særlig komfortabel måde 
at styre landbrugsmaskiner på

Med betjeningsterminalen AMAPAD tilbyder AMAZONE 
en fuldstændig kvalitetsløsning til GPS-applikationer som 
automatisk GPS-baseret delbreddeaktivering og Precision-
Farming-applikationer.

AMAPAD har en særdeles ergonomisk 12,1 " stor touchscreen. 
Med det enestående »Mini-View-koncept« kan applikationer, 
som man p.t. ikke vil betjene aktivt, men ønsker at overvåge, 
vises på siden. Ved behov kan disse forstørres ved at trække 
i dem med fingrene. Muligheden for at kunne konfigurere 
»instrumentbrættet« individuelt med visninger afrunder 
betjeningsergonomien.

En ny dimension 
af styring og overvågning

Ud over delbreddeaktiveringen GPS-Switch pro er der med 
GPS-Track pro som standard også installeret en professionel, 
manuel sporføring af høj kvalitet. GPS-Track pro kan opgra-
deres helt til automatisk styring.

Terminalen har følgende funktioner: AMAPADs egenskaber:

  ISOBUS-maskinbetjening
  Jobstyrefunktion til dokumentation
  Automatisk delbreddeaktivering GPS-Switch pro
  Parallel-kørehjælp GPS-Track pro
  Kan som tilvalg udvides til automatisk styring
  Applikationskort-modul GPS-Maps pro

  Skærmforside af specialhærdet glas
  Hus af slagfast plast
  Ekstra smal kant for maksimal oversigt
  Plane overflader, ingen støv-/fugtindtrængen
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Såning med minimal jordbehandling

Såning i pløjet og stubharvet jord 
med pneumatiske såkombinationer

AMAZONE såmaskine har vist sit værd tusindvis af gange 
til både reduceret-jordbearbejdning såvel som til konven-
tionel jordbearbejdning efter ploven. 

Ved såning i pløjet jord er rotorharven og tandpakkervalsen, 
sammen med en pneumatisk påbygningssåmaskine og 
WS-slæbeskær en fremragende kombination. Rotorharven 
bearbejder og jævner jorden, herefter følger genpakningen 

med tandpakkervalsen. Således er såbedet optimalt forbe-
redt til de efterfølgende WS-slæbeskær.

Til såning i stubharvet jord anbefaler vi en kombination med 
Rotorgrubber, kileringsvalse og RoTeC-Control-Rulleskær. 
Rotorgubberen løsner også hårde og faste jorde og holder 
samtidig arbejdsdybden, da tænderne står på »greb«. Sam-
tidig iblandes stråene. På grund af det store mellemrum 

Rotorgrubber KG 
med tænder på greb Kileringsvalse KWPlaneringsbjælke
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mellem tænderne kan strå- jordblandingen problemfrit 
passere også oven over værktøjsholderen. Den efterfølgende 
planeringsbjælke bearbejder volde og furer.

Kileringsvalsen genpakker jorden i striber, således at en 
tredjedel af jorden genpakkes, og så to tredjedele af jorden 
forbliver løs. RoTeC-Contol-Rulleskær lægger derefter såsæ-
den præcist i de genpakkede striber.

På meget tørre jorder når 
kapillarvandet kimplanten.

Luftskifte i løs jord – 
 rødderne kan ånde.

Store regnmængder siver 
ned i de ikke-pakkede, 
løse områder.

Arbejdsmåde for den aktive såkombination: 
Iblanding af strå, forberedelse af såbed og såning 
i en arbejdsgang

RoTeC-Control-Skær Exaktstrigle

Exaktstrigle

RoTeC-Control-Skær

Kileringsvalse

Planeringsbjælke

Rotorgrubber
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Roller Drill System RDS
Systemet, der sørger for forbedret spiring og større udbytte

Takket være den ensartede såfure skabes der forudsætning 
for, at skæret kører meget roligt, hvilket sikrer præcis så-
dybde. Og derfor kan der køres hurtigere med denne valse 
end med andre. Princippet »Først pakke, og derefter så« 
gør det muligt at opnå en ensartet sådybde og således en 
forbedret fremspiring uafhængigt af jordtype, jordtilstand 
og kørehastighed.

Først pakke, og derefter så

Sådan fungerer 
Roller Drill-systemet

Rotorgrubber KG 
med tænder på greb Kileringsvalse KWPlaneringsbjælke
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Overblik over RDS-fordele:

RoTeC-Control-Skær Trykrulleefterharve

1)  Kontrolleret genpakning af såfuren med 
 kileringsvalse: For at forsyne såsæden opti-
malt med vand pakker kileringen jorden 
 stribevis direkte i sårækken.

2)  Kontrolleret såsædsplacering med RoTeC-
Control-skær: I sporet fra de pakkede striber 
følger RoTeC-Control-skæret meget roligt, så 
der trækkes en meget nøjagtig fure, og såsæ-
den lægges i bunden af den pakkede fure.

3)  Kontrolleret tildækning af såsæd med rulle-
strigle: Striglen dækker såsæden, med indstil-
lelig intensitet, med løs jord. Rullerne trykker 
jorden yderligere over såsæden.
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Ikke for meget og ikke for lidt – 
 stedstilpasset genpakning

Rørpakkervalse

  Prisbillig

  Genpakning med dybdevirkning

  God til klargøring til plantemaskiner eller til dybde såning

KE 3000 Special med rørpakkervalse

Den lette rørpakkervalse er egnet til steder med lettere jorde 
og mindre traktorer. Med rørene opnås en ensartet genpak-
ning af jorden i hele arbejdsbredden. Valser sørger for en 
genpakning af jorden i striber. Dette er den bedste forud-
sætning for en ensartet vækst af spildkorn.

Alsidigt pakvalseprogram

Rørpakkervalse SW Arbejdsbredde

∅∅ 420 mm fast 2,50 m, 3,00 m

∅∅ 520 mm
fast 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

sammenklappelig 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

KE 3000 Super med tandpakkervalse; 500 mm
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Valser

KG 3000 Special 
med Cracker-Disc-valse

Tandpakkervalse Cracker-Disc-valse

  Genpakning over hele overfladen

  Tilstopningsfri, også på klæbrig jord og ved meget halm

  Som standard slidfaste afstrygere med hårdmetalbe-
lægning (3 til 5 gange så lang levetid som ubelagte 
 afstrygere)

  Dybtliggende afstrygere sørger også på våde jorde for 
en jævn overflade

  Specielt til meget lerede jorder

  Maksimal findeling takket være store stålpakkerringe 
med bølgeprofil og knive

  Stor diameter på 550 mm velegnet til stor såkombination

  Integrerede tværforbindelsesstykker sikrer stor egen 
fremdrift

  Afstrygere renser mellem stålringene, ingen afgrøderester 
og tilstopninger

  Knive med overbelastningssikring

  Robust, lukket stålvalse

Tandpakkervalse PW Arbejdsbredde

∅∅ 420 mm fast 2,50 m, 3,00 m

∅∅ 500 mm
fast

2,50 m, 3,00 m, 
3,50 m, 4,00 m

sammenklappelig 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

∅∅ 600 mm
fast 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

sammenklappelig 6,00 m

Cracker-Disc-valse Arbejdsbredde

∅∅ 550 mm fast 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

KE 3000 Special med tandpakkervalse; 600 mm
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Kileringsvalse

  Universel til alle jordtyper og forhold

  Såsæden lægges ud i de genpakkede striber af det efterfølgende skær

  Selv i vanskelig jorde er der tilstrækkelig løs jord til rådighed til at dække 
såsæden optimalt

  Meget velegnet i al slags vejr, fugtigt eller tørt

KX 3000 med kileringsvalse; 520 mm

Kileringsvalse KW Arbejdsbredde

∅∅ 520 mm fast 2,50 m, 3,00 m

∅∅ 580 mm
fast 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

sammenklappelig 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

KG 3500 Super med kileringsvalse; 580 mm
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Valser

Kileringsvalse: 
Målrettet genpakning ...

  »Med den store kileringsvalse har vi opnået et meget godt 
arbejdsresultat på middelsvære til svære jorder, ikke mindst 
på grund af den (gummidæmpede!) planeringsskinne.«

 (profi 8-2013 · Test rotorgrubber AMAZONE KG 6001-2)

Tromlens vigtigste opgave er genpakning af jorden. Kile-
ringsvalser danner med sine gummiringe, pakkede striber 
i jorden, hvori såsæden placeres. Den efterfølgende strigle 
dækker frøene med løs jord fra striberne.

Takket være genpakningen af jorden i striber har planterne 
altid en jordtilstand, der passer til det aktuelle vejr, og på 
den måde skabes der forudsætning for hurtig og ensartet 
fremspiring. Kileringsvalsen sikrer således, at arbejdet leve-
res til tiden.

Kileringsvalsen efterlader en homogen efterpakning i striber 
uden aftryk af dens dækmønster. Sammenlignet med valser 
med andre dækmønstre er det en afgørende fordel, og som 
også giver en meget rolig gang af såskærende.

Metalindlæg sikrer 
maksimal stabilitet 
og perfekt pasform

Pakkede striberLøs jord

Generelt gælder det, at lukkede valser kører bedre end åbne 
valser, især på løs og let jord. Åbne valser tilstopper også 
nemmere end de lukkede. På kileringsvalsen sidder gummi-
ringene derfor på et lukket rør. Når kileringene synker ned 
i den løse jord, bærer røret dem over hele længden.

Tilklæbning og tilstopning er ikke længere noget problem.

Lukket valse Robust valsekrop i stål

Støddæmpning 
med luftpude

Afstandsring 
med smuds-
afvisende 
overflade

... sikrer god fremspiring
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

  Ved meget store sådybder tages 
 plastskiven (dybdebegrænser) 
af med et greb.

  RoTeC-Control-Skær med 
 dybdebegrænser Control 10 
med 10 mm bred bæreflade.

1
2

3

Såskive

Fureformer

Dybdeførringsbegrænser Control 25

Indstillinger3

RoTeC-Control-skærene arbejder stort set uden slitage. Selv 
ved store halmmængder og planterester tilstoppes de ikke. 
Udformningen af såfuren og den optimale såsædsføring 
i jorden skyldes på den ene side såskiven og på den an-
den side en fureformer. Den elastiske plastskive forhin-
drer, at jorden bliver hængende på såskiven, medvirker 
til at danne såfuren og styrer den indstillede sådybde 
nøjagtigt.

Placering af såsæd med 
RoTeC-Control i pløjet eller pløjefri 
jord til alle såkombinationer
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RoTeC-Control-Skær

Strigletryk
Skærtryk

Den meget nøjagtig og kontrollerede dybdestyring af RoTeC-
Control-Skæret, justeres over dybdebegrænser Control 10 med 
10 mm eller med Control 25 med 25 mm bred. Da dybde-
føringen er monteret lige ved siden af skæret, arbejder det 
system mere nøjagtig end systemer med fast monteret dyb-
deførringsrulle. Med dybdeførringsskiver eller dybdeførrings-
ruller indstiller man sådybden hurtigt, nem og komfortabelt 
over skærtrykket. I modsat fald kan man punktjustere på 
såskæret trinløst i 3 indstillingstrin uden brug af værktøj. 

RoTeC-Control-Skærene kan køres med op til 35 kg skær-
tryk. Derved er det effektive skærtryk forholdsvis højere 
hos AMAZONE sammenlignet med andre, fordi trykket 
ikke fordeles til både skær og pakvalse, men udelukkende 
kun på skæret. Raps eller frøsåning i tørt forhold, kan man 
nem og uden problemer så uden særlig stort skærtryk.

Afhængig af maskintypen findes der rækkeafstande fra 
12,5 cm til 16,6 cm.

Kvalitet og pålidelighed takket være:

  Såskive af borstål med høj trækstyrke
  Lav indstillingsvinkel for minimal jordbevægelse
  Slidstærk plastskive som justerbar dybdeføringsbegrænser

Den store afstand mellem den bageste og den forreste 
 række skær, sikrer såning uden tilstopning, selv ved store 
mængder halm. 

RoTeC: Indtil videre afprøvet i over 300.000 eksemplarer. 
Plev tildelt en sølvmedalje på Agritechnica

Med kun et rulleskive per skær sikrer AMAZONE også 
ved 12,5 cm rækkeafstand og minimal jordbehandling 
en problemfri gennemgang af jord ved høj hastighed 
uden at stoppe til mellem skærende. 
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Placering af såsæd med RoTeC pro-skær 
til såning i pløjet og stubharvet jord for 
AD-P Super og Avant

Hydraulisk skærløft på AD-P Super og Avant

Til solobearbejdning af jorden kan skærene løftes hydraulisk. 
Der kan således foretages en hurtig og fleksibel tilpasning 
til bestemte forhold: Ved dårligt indarbejdet halm på delare-

  RoTeC pro-Skær (∅∅ 400 mm)

  her med dybdebegrænser 
Control 25

▼

55 kg Skærtryk
▼

35 kg Skærtryk

  RoTeC-Control-Skær (∅∅ 320 mm)

  her med dybdebegrænser 
Control 10

aler kan der forarbejdes spontant. Forageren eller kompri-
merede delarealer kan løsnes målrettet.

Til såning på særlig store arealer og til brug under meget 
vanskelige betingelser leverer AMAZONE et RoTeC pro-Skær. 
Tallerkenen har en diameter på 400 mm og er fremstillet af 
4 mm tykt hærdet borstål. Herved reduceres slitagen til et 
minimum, og den allerede høje levetid forlænges betydeligt.

For problemfri såning ved høj hastighed og på svær jord med 
meget halm, kan skærtrykket øges til maksimal 55 kg.

Rækkeafstand på RoTeC-Control-Skæret er 12,5 cm eller 
16,6 cm.
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RoTeC pro-Skær | WS-Skær

Sabelskærspidsen

Stærk og præcis

Båndsåsko

Placering af såsæd med  WS-slæbeskær 
for AD-P Special efter ploven

Til meget overfladisk såning på lette jorde eller i stubharvet 
jord med middel halmindhold er sabelskærspidsen udviklet. 
Uden meget besvær kan denne udskiftes med WS-skær-
spidsen.

Båndsåsko til fordeling af såsæden i striber og til reduktion 
af sådybden – er lette at montere.

WS-skæret er rigtig godt til såning i pløjet jord eller når 
der er ringe forekomst af strå, f.eks efter raps eller roer. 
Skærspidsmaterialet af hårdt støbejern har en enormt lang 
levetid. Til store bedrifter med aggressive jorder er det ved 
slitage muligt at skifte skærspidsen hurtigt ved at løsne blot 
en enkelt skrue. 

Placeringen i tre rækker og det store skærtrin giver sikker-
hed mod tilstopninger omkring skærene. En tragt i skæret 
fører såsæden nøjagtigt hen bag skærspidsen. Skærholde-
ren forhindrer tilstopning af skærudløbet ved nedsætning 
af maskinen.

Rækkeafstand med WS-slæbeskær er 12,5 cm eller 16,6 cm. Skærspids af 
hårdt støbejernSkærholder
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Tildækning af såsæd med Exaktstriglen

Exaktstriglen til tildækning af de åbne såfurer og til plane-
ring arbejder uden risiko for tilstopning selv ved store 
mængder halm. Med enkelte strigleelementer, der er lejret 
så de kan dreje, tilpasses den jordens ujævnheder og giver 
en ensartet tildækning af såsæden, såvel på stråfri som 
på strårig jord.

Strigletrykket justeres centralt mekanisk over to spindler. 
Ved den hydrauliske indstilling fastlægges forinden en 
 minimal og en maksimal værdi ved indstikning af bolte. 
 Således kan trykket på både Strigle- og skær justeres samti-
dig, med kun én styreventil – f.eks. under kørsel til skiftende 
jordtyper.

Køresporsmarkering
Hydraulisk og central 

 indstilling af strigletrykExaktstrigle
Hydraulisk og central 

 indstilling af skærtryk

  Testbedømmelse profi 7/2005: 
»Exaktstriglen arbejder upåklageligt …«

Spormarkører til barjordssporSkærtyksindstilling

Når der anlægges kørespor, sænkes sporskiverne automa-
tisk og markerer det netop anlagte kørespor. Herved bliver 
køresporene synlige på marken, allerede før afgrøden er 
kommet op.

Skærtrykket på AD-P Special er mekanisk, som ekstra 
 udstyr fås hydraulisk. AD-P Super er hydraulisk skærtryk 
standard udstyr.

I forbindelse med RoTeC pro-Skær kan den 15 mm stærke 
Exaktstrigle S anvendes. Den er slidstærk og giver en god 
tildækning af såsæden, selv under meget vanskelig forhold.
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Efterharve

Rullebjælkerne i brug: 
Striglen dækker såsæden med jord, 
der presses sammen af rullestriglen.

Rullebjælker sat ud af kraft: 
Striglen med slæbeskær dækker 
såsæden yderligere med jord.

Exaktstriglen justeres trinløst via spindler. 

Rullestriglen indstilles centralt via en striglejustering med 
overbelastningssikring. Hermed kan man indstille intensi-
teten af trykrulleefterharven meget fleksibel eller måske 

tage trykket hel af. Sådan kan man om efteråret, når det er 
meget vådt, løfte dem helt op. Via et hulbillede kan striglen 
med efterstillede tænder indstilles meget præcist.

Strigletrykindstilling

Rullestriglen trykker jorden yderligere fast over såfuren, så 
der opstår optimale spiringsforhold. Dette kan især anbefales 
på milde, tørre jorder ved udsåning af sommerafgrøder eller 

raps. Der opstår en bølgeformet overfladeprofil med mindre 
erosion. I et område fra ± 100 mm kan rullestriglen følge 
jordens konturer uafhængigt af skærtrykket.

Mekanisk og central 
indstilling af strigletryk Trykruller

Hulbillede 
til indstilling af striglenStrigle

Ekstra pakning med trykrullestrigle
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Avant: Såkombinationer 
med frontmonteret såsædsbeholder 
til såning i pløjet og stubharvet jord

Til maskinstationer og store bedrifter i 4 m, 5 m og 6 m arbejdsbredde

Høj arealydelse og førsteklasses såkvalitet: Med disse frem-
ragende egenskaber viser Avant-såkombinationerne, der 
kan klappes ud, deres tydelige styrke, særlig ved brug på 
flere bedrifter. Ved en stor arbejdsbredde på 4 m, 5 m eller 
6 m efter eget valg, drager du som bruger i praksis nytte 
af den opdelte konstruktion. Pladsen foran på traktoren 
 udnyttes til montering af såsædsbeholderen. Behovet for 
ekstra vægte bortfalder. Med såsædbeholderen fastgjort til 

den forreste del af traktoren, samt rotorgrubber, pakvalse 
og skæret i den bageste del af traktoren, bliver maskinen 
en adræt og manøvredygtig såkombination med en optimal 
vægtfordeling, som har en høj effektivitet selv på små area-
ler. Omstillingen fra den ene mark til den næste, sker hurtigt 
og enkelt: 

Hydraulisk indklapning, kør til næste mark, klap ud, og 
 arbejd!

  Kompakt – effektiv – hurtig
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Avant

Sammenklappelig rotorgrubber 
med 4 m, 5 m eller 6 m arbejdsbredde

Rotorgrubbere med 4 m, 5 m og 6 m arbejdsbredde klappes 
hydraulisk sammen til 3 m transportbredde og er egnet til 
traktorer med en ydelse op til 265 kW (360 hk). 

Takket være den korte konstruktion af den ekstra stabile, 
sammenklappelige rotorgrubber kan der arbejdes effektivt – 
også på små arealer.

Hovedgearet på den sammenklappelige rotorgrubber er 
konstrueret med 2-trins gearskifte, så man hurtigt kan 
 tilpasse tændernes omdrejningstal til forskellige typer 
jord og arbejdsintensitet. 

Den passende arbejdsbredde til alle typer traktorer

Sammenklappelig rotorgrubber 
KG 6001-2; med 6 m arbejdsbredde

  »Vi var imponerede over, hvor roligt de 2 x 10 værktøjsholdere 
kørte. For i stedet for at sidde parvis i en 90°-vinkel i forhold til 
hinanden er de anbragt spiralformet.«

(profi 8-2013 · Test rotorgrubber AMAZONE KG 6001-2)

  »Rotorgrubberen KG fra AMAZONE har under vores korte test 
vist sig at være et ægte ‘krumme-monster’. Og takket være en 
ny drivline ‘tåler’ den nye KG 6001-2 nu tilmed en traktoreffekt 
på op til 360 hk.«

(profi 8-2013 · Test rotorgrubber AMAZONE KG 6001-2)
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Den frontmonterede beholder og kombinationen i bag, kan 
monteres på traktor på få minutter uden brug af værktøj. 
Såsædslangerne monteres på traktor med holdere, og man 
kan lade dem blive siddende, også når Avant er afmonteret. 
Såsædslangerne på den frontmonterede beholder kan 
 hurtigt kobles sammen med den bagerste montering ved 
hjælp af lynkoblinger. Den frontmonterede beholder styres 
af fronthydraulikken, og hydraulikkoblingerne sættes i på 
traktoren. Det samme sker bagpå. Rotorgrubberen sættes 

på liftarmene, topstangen sættes på og hydraulikslangerne 
tilsluttes. Derefter forbindes datakablet til AMATRON 3 og 
så kan man gå i gang. 

På 6 m Avant kan man efter eget valg slå halvdelen af ar-
bejdsbredden fra via det elektriske doseringsdrev.

Hurtig montage – kort klargøringstid

Avant 6001-2

Optimal vægtfordeling

Exaktstrigle S
RoTeC+-Control-Skær 

(eller RoTeC-Control-Skær)

Kileringsvalse 
(pakvalse efter 

eget valg)
Rotorgrubber 

KG 6001-2
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Avant-montering

  Kompakt på vejen

  Ved transport på offentlig vej kan man klappe den bagerste kombi-
nation sammen hydraulisk, til mindre end 3 m transportbredde og 
mindre end 3,7 m transporthøjde.

Klap-faser AvantDine fordele:

  God udnyttelse af pladsen på traktoren

  Jævn ballastpåvirkning på traktorens aksler

  Rigtig god manøvreevne på vejen og i marken

  Kort skiftetid mellem de enkelte marker giver højere 
produktivitet: Klap redskabet ind hydraulisk, kør til 
den næste mark, klap ud og påbegynd arbejdet

Frontmonteret såsædsbeholder 
FPS med fronthjulspakker

  »Apropos transportbredde: Til kørsel 
på veje klappes de 3 m brede enheder 
lodret sammen til 2,90 m med dobbelt-
virkende cylindre – fint!«

 (profi 8-2013 · Test rotorgrubber 
AMAZONE KG 6001-2)
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Da såsædsbeholderen til frontmon-
tering er bred og flad, har føreren frit 
udsyn fremad. Dette gælder også for 
udsynet bagud på de bagmonterede 
redskaber, da såsædsbeholderen ikke 
er i vejen.

Frontmonteret såsædsbeholder FPS 
med mellemhjulspakker: Ved hjælp af 
mellemhjulspakkeren kan du endvidere 
genpakke det frie areal imellem trak-
torsporene. Da frontpakkeren er selv-
styrende, kan den også anvendes i 
sving.

Frontmonteret såsædsbeholder FRS 
med frontpåbygningsramme: Uden 
dækpakker holdes den frontmonterede 
såsædsbeholder FRS i fronthydraulik-
ken. Efter behov kan man med ekstra 
vægte lægge yderligere ballast på den 
frontmonterede beholder. 

Frontmonteret såsædsbeholder FPS 
med selvstyrende mellemhjulspakker

Frontbeholder op til 
2000 l beholdervolumen 
Med eller uden selvstyrende mellemhjulspakker 
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Frontbeholder-konstruktion

En højtydende hydraulikmotor driver blæseren til såsæd-
slangen. Moderne traktorer har tilstrækkeligt mange 
 hydraulikventiler, der leverer en konstant oliestrøm uaf-
hængigt af motorens omdrejningstal, og de kan således 
uden problemer anvendes til det hydrauliske drev.

Frøet bliver med RoTeC+-Control-Rulleskær og Exaktstrigle S 
nøjagtig og præcist placeret. Impulshjulet sikrer en sikker 
registrering af strækningen ved det elektriske doseringsdrev.

Et sporhjul sørger for en sikker drift af doseringsenheden 
på såsædsbeholderen. Som ekstraudstyr kan man vælge 
en elektrisk justering af udsædsmængden med AMATRON 3. 
Alternativt styres det elektriske doseringsdrev af AMATRON 3. 
Derved styrer du udsædsmængden og den fuldautomatiske 
kalibrering (se side 19).

Doseringsvalserne er lette at udskifte i doseringsenheden. 
På den måde er det ved alle typer såsæd og udsædsmængder 
muligt at dosere præcist med god fordeling på langs, selv 
ved høje arbejdshastigheder.

Avant 6001-2

med frontmonteret såsædsbeholder FRS 
med frontpåbygningsramme og sporhjulsdrev
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

AMAZONE Service – 
altid i nærheden af dig
Din tilfredshed er vores drivkraft

VDMA-kampagne: 
Pro-Original
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Dine maskiner udsættes for ekstreme betingelser! Kvaliteten 
af AMAZONEs reserve- og sliddele giver dig den pålidelighed 
og driftssikkerhed, som du skal bruge for at opnå en effektiv 
jordbearbejdning, en præcis udsåning, en professionel 
gødskning og en god plantebeskyttelse.

Kun originale reserve- og sliddele er afstemt præcist til 
AMAZONE-maskinerne, når det gælder funktion og hold-
barhed. Det garanterer et optimalt arbejdsresultat. Original-
dele til rimelige priser betaler sig i det lange løb.

Vælg derfor originaldele!

Fordelene ved de originale reserve- og sliddele
  Kvalitet og driftssikkerhed
  Innovation og høj ydelse
  Tilgængelige med det samme
  Høj gensalgsværdi for brugte maskiner

AMAZONE »E-Learning« – 
Den nye førerundervisning på PC

Vælg hellere originalen 
med det samme

AMAZONE Service

Med det nye internet-tool »E-Learning« har AMAZONE 
 udvidet serviceomfanget på hjemmesiden under www.
amazone.de/e-learning med en meget nyttig funktion. 
 »E-Learning« er interaktiv førerundervisning, hvor man kan 
øve sig i betjeningen af en kompleks maskine både online 
og offline på en pc eller en tablet. Med denne nye service 
får førere mulighed for at blive fortrolige med betjeningen 
af en ny maskine, før de tager den i brug første gang. Men 
rutinerede førere kan også genopfriske deres viden her og 
på denne måde udnytte maskinernes potentiale endnu 
bedre.

Til det formål satser vi på vores kompetente salgspartnere. 
De hjælper også landbrug og maskinstationer, der har 
spørgsmål om service. Gennem løbende kurser sikres det, 
at vores salgspartnere og serviceteknikere altid har indgå-
ende kendskab til den nyeste teknik.

Vores kunders tilfredshed 
er det vigtigste mål

Grundlaget for vores globale reservedelslogistik er det 
 centrale reservedelslager på fabrikken i Hasbergen-Gaste. 
Her garanteres det, at reservedele altid er tilgængelige, 
 herunder også til ældre maskiner.

På det centrale reservedelslager i Hasbergen-Gaste garanteres 
det, at de dele, der er på lager, og som bestilles inden kl. 17, 
forlader lageret samme dag. 28.000 forskellige reserve- og 
sliddele kommissioneres og håndteres af vores højmoderne 
lagersystem. Dagligt sendes der op til 800 ordrer til vores 
kunder.

Vi tilbyder dig førsteklasses 
 reservedelsservice
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Tekniske data AD-P Special og AD-P Super

Tekniske data Avant

Man skal kontrollere de tilladte akselbelastninger og totalvægten på traktoren. Man skal overholde færdselslovens bestemmelser. Ikke alle de 
anførte kombinationsmuligheder kan anvendes sammen med alle traktorfabrikater og/eller under hensyntagen til relevant national lovgivning.

AD-P Special:
¹ Vægt grundmaskine  850 l med rulleskær og blæser, 12,5 cm rækkeafstand, Exaktstrigle, Markører, Computer

² Vægt grundmaskine 1250 l med rulleskær og blæser, 12,5 cm rækkeafstand, Exaktstrigle, Markører, Computer

³ Vægt for basismaskine 1500 l med skærsæt RoTeC, belysning, nummerpladeholder, fordelerhoved, 12,5 cm rækkeafstand, præcisionsstrigle, radar, kørecomputer

⁴ Vægt for basismaskine 1500 l med skærsæt RoTeC pro, belysning, nummerpladeholder, fordelerhoved, 12,5 cm rækkeafstand, præcisionsstrigle S, radar, kørecomputer

Frontbeholder
FRS 104 med front-
monteringsramme

FPS 104 med front-
dækpakkervalse

FRS 204 med front-
monteringsramme

FPS 204 med front-
dækpakkervalse

Antal doseringsenheder 1 1 2 2

Beholdervolumen uden udvidelse (l) 1500 1500 1500 1500

Beholdervolumen med udvidelse (l) 2000 2000 2000 2000

Vægt med såsæd uden udvidelse (kg) 1665 2190 1700 2225

Vægt med såsæd med udvidelse (kg) 2015 2540 2050 2575

Behov for løftekraft uden udvidelse (kg) 2900 4300 2900 4300

Behov for løftekraft med udvidelse (kg) 3500 4970 3500 4970

Hækkombination Avant 4001 Avant 4001-2 Avant 5001-2 Avant 6001-2

Udførelse fast sammenklappelig sammenklappelig sammenklappelig

Arbejdsbredde (m) 4,00 4,00 5,00 6,00

Antal fordelerhoveder 1 1 1 2

Vægt med RoTeC-Control-Skær (kg) 2970 4290 4970 5500

Behov for løftekraft (kg) 5300 7920 9550 10400

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforbindende! De tekniske data kan afvige alt efter monteret udstyr. Billederne af maskinerne 
kan afvige fra, hvad det enkelte lands færdselslov foreskriver. 

AD-P 
3000 Special

AD-P 
3500 Special

AD-P 
4000 Special

AD-P 
3000 Super

AD-P 
4000 Super

Arbejdsbredde (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 4,00

Transportbredde (m) 3,00 3,50 4,00 3,03 4,03

Rækkeantal 24/18 28/21 32/24 24/18 32/24

Rækkeafstand (cm) 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6

Beholdervolumen uden udvidelse (l) 850/1250 850/1250 850/1250 1500 1500

Beholdervolumen med udvidelse (l) 1100/1500 1100/1500 1100/1500 2000 2000

Højde til overkant af beholder (m) 1,97/2,12 1,97/2,12 1,97/2,12 2,03 2,03

Højde til overkant af beholder med udvidelse (m) 2,07/2,23 2,07/2,23 2,07/2,23 2,22 2,22

Vægt med WS-skær uden jordbearbejdning (kg) 760¹/780² 810¹/830² 860¹/880² – –

Vægt med RoTeC-Control-Skær uden jordbearbejdning (kg) 845¹/865² 910¹/930² 975¹/995² – –

Vægt med KE Super/WS-skær/PW 600 mm (kg) 2314¹/2334² 2656¹/2676² 2836¹/2856² – –

Vægt med KE Super/WS-skær/KW 580 mm (kg) 2257¹/2277² 2610¹/2630² 2807¹/2827² – –

Vægt med KG Special/RoTeC-Control-Skær/PW 600 mm (kg) 2689¹/2709² 2926¹/2946² 3206¹/3226² 2830³ 3450³

Vægt med KG Special/RoTeC-Control-Skær/KW 580 mm (kg) 2632¹/2652² 2880¹/2900² 3292¹/3312² 2820³ 3420³

Vægt med KG Special/RoTeC pro-Skær/PW 600 mm (kg) – – – 3040⁴ 3720⁴

Vægt med KG Special/RoTeC pro-Skær/KW 580 mm (kg) – – – 3030⁴ 3690⁴

MI5600 (da_DK) 05.16 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.dk E-mail: amazone@amazone.de

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

BRØNS MASKINFORRETNING Aps
Hovedvejen 20 · 6780 Skærbæk · Tel: +45 7475 3112 · Fax: +45 7475 3248
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