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KX/KG/CombiDisc/Centaya

Pneumatiske såkombinationer 
Jordbearbejdning og påbygningssåmaskine

  »Pneumatisk, elektrisk, præcis.«

  »Radsåningskombinationen Centaya gør et godt indtryk 
med præcis udsåning og placering i dybden.«

(»agrarheute« Brugstest med Centaya 3000 Super · 06/2018) 

  »Virker meget overbevisende.«

(»profi« Brugstest med Centaya 3000 Super · 12/2017) 
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Klargøring af såbed og såsæd
Alt fra en og samme producent!

Med den pneumatiske såkombination tilbyder AMAZONE 
en såmaskine, som du takket være det intelligente lynkob-
lingssystem QuickLink meget enkelt, hurtigt og uden brug 
af værktøj kan forbinde med de forskellige jordbearbejd-
ningsmaskiner fra AMAZONE. På denne måde kan der sam-
menstilles alsidige såkombinationer til vidt forskellige jorder 
og varierende krav.

Påbygningssåmaskinen Centaya kan valgfrit kombineres 
med en rotorgrubber KX/KG eller med den liftophængte 
kompakte tallerkenharve CombiDisc. Der kan vælges flere 
forskellige typer valser, så den komplette jordbearbejd-
ningsenhed kan tilpasses optimalt efter betingelserne 
på anvendelsesstedet.

KG 3001 Super 
med påbygningssåmaskinen Centaya 3000 Super

CombiDisc 3000 
med påbygningssåmaskinen Centaya 3000 Super
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Konceptet 

Rotorgrubber KX eller KG eller 
liftophængt kompakt tallerkenharve CombiDisc

med valser
 Tandpakkervalse PW
 Trapezringvalse TRW
 Kileringsvalse KW eller 
  Kileringsvalse med matrixprofil KWM

Påbygningssåmaskine Centaya

Lynkoblingssystemet QuickLink
Gennemtænkt, enkelt og komfortabelt!

Takket være det intelligente lynkoblingssystem QuickLink kan 
såkombinationen frakobles uden besvær på få minutter. Det 
gør også jordbearbejdningsmaskinen optimalt egnet til se-
parat anvendelse.

  Tre let tilgængelige koblingspunkter til lynkoblingssystemet 
QuickLink giver sikker, værktøjsfri og hurtig til- og frakobling.
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  Komfortabel indstilling med universalbetjeningsværktøj

  Enkel indstilling af planeringsbommen – takket være 
føringen over valsen er det ikke nødvendigt at foretage 
efterjustering i forhold til arbejdsdybden 

  Enkel og præcis indstilling af arbejdsdybden via excenterbolt 

  Mulighed for hydraulisk indstilling af arbejdsdybden fra kabinen

  Store mellemrum imellem tænderne og over tandholderne – til større halmmængder

  Med Long-Life-Drive-drivsystem til ekstreme belastninger og lang levetid

  Med Quick + Safe-system – gennemprøvet tand-lynskiftesystem og integreret stensikring

  Robust konstruktion, idet tandholder og aksel er smedet i ét stykke

  Utroligt stabil takket være den høje ramme og den stærke kasseprofil med dobbelt kassebund

  Det alsidige valseprogram indeholder den helt rigtige løsning til alle jordbundstyper

Rotorgrubber KX/KG

Vigtigste argumenter:

Fås med »Tænder på slæb« 
eller »Tænder på greb«

Long•Life•Drive
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Rotorgrubber | Vigtigste argumenter

Tandholder og tandaksel 

smedet 
i ét stykke

Rotorgrubberne KX og KG med en arbejdsbredde på 3 m, 3,5 m og 4 m er ideelt 
egnet til separat anvendelse og i kombination med en påbygningssåmaskine til 
såsæd. I kombination med den passende valse opnås der en fremragende gen-
pakning. 

Med lynkoblingssystemet 

QuickLink

Quick-system 
Hurtigskiftesystem til tænder

+Safe-system
Integreret stensikring

Utroligt 
stabil 
takket være høj ramme 
og stærk kasseprofil
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Rotorgrubber fra AMAZONE 
Allrounderen til klargøring af såbede

Rotorgrubbere er nu som før, allroundmaskiner til klargøring 
af såbedet. Ingen anden jordbearbejdningsmaskine kan an-
vendes så fleksibelt i pløjet eller upløjet jord. I kombination 
med en liftophængt såmaskine eller en påbygningssåmaskine, 
er de den rigtige systemløsning til mange bedrifter.

Altid det rette valg

  KG 3001 Super med markør og kileringvalse 
med matrixdækprofil KWM 600 til separat anvendelse

  Også med den mekaniske påbygningssåmaskine Cataya 
leverer rotorgrubberne fremragende arbejdsresultater
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Rotorgrubber | Modellerne

AMAZONE: 10 tandholdere

På AMAZONE rotorgrubbere står tænderne i en speciel 
vinkelstilling i forhold til hinanden. Det sikrer en ensartet 
krummestruktur, og at maskinen kører roligt. Således for-
hindres svingninger og spidsbelastninger. Maskinerne skå-
nes, og der spares ydelsesbehov og brændstof.

Forskudt tandplacering 
garanterer en rolig gang

  10 værktøjsholdere på 3 m arbejdsbredde giver dig større frirum, 
mere stabilitet og større gennemgang.

På sten-teststrækningen afprøves alle AMAZONE-jordbe-
arbejdningsmaskiner med maksimal belastning, både som 
nyudviklede produkter og i forbindelse med serieproduktio-
nen fortløbende for, at være forberedt til de mest forskellig-
artede arbejdsvilkår i praksis. Det giver dig den nødvendige 
arbejdssikkerhed ved alle AMAZONE rotorharver og rotor-
grubbere.

Den »ekstreme« stenteststrækning

  Rotorgrubber KG 3001 Special 
med trapezringvalse

VIDEO
www.amazone.dk/Testtrack



8

7

6 5

4

3

2

1

MI7268_Centaya_KX_KG_01_2019_6c_de_190129.indd   10 30.01.19   14:52 MI7268_Centaya_KX_KG_01_2019_6c_de_190129.indd   11 30.01.19   14:52

KX/KG/CombiDisc/Centaya

Long-Life-Drive er gearsystemet, der sikrer AMAZONE rotor-
grubbere en lang levetid, perfekt balance og en høj gensalgs-
værdi. Cylindriske tandhjul og lejer løber i et oliebad og er 
dermed vedligeholdelsesfrie – ingen smørenipler.

1   Stærk Gearkasse

2   Sejhærdede tandhjul med grov fortanding

3   Nøjagtige afstande på alle lejesæder giver en meget 
rolig gang

4   Ekstremt robuste koniske rullelejer med stor lejeafstand

5   Stor afstand mellem tandholder og den glatte karbund, 
så der kan sås direkte i stubben uden tilstopninger og 
med optimal gennemgang

6   Dobbelt tætning med kassette-akselpakdåse 
mod olietab og labyrinttætning mod indtrækning 
af plantefibre og urenheder

7   Tandholder og aksel smedet i ét stykke og med stor 
akseldiameter, rotorgrubber KG og KX ∅∅ = 60 mm

8   Quick + Safe-system med tandskift uden brug af værktøj, 
og med indbygget stensikring

Kvalitet med system

Til alle rotorgrubbere 

  »Vi synes rigtig godt om håndteringen af rotorgrubberen.«
(»profi« Praksistest med specialkombinationen 

Cataya 3000 Super · 07/2018)
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For KX og KG – allerede 75.000 tilfredse kunder

Tænderne skubbes ganske enkelt ind i hullet på holderen, 
hvor de sikres med en splitbolt. Det kunne ikke være nem-
mere og hurtigere. Der er ingen skruer på tænderne, der 
skal efterspændes. Det er også hurtigt og nemt at skifte fra 
»tænder på greb« til »tænder på slæb«. De smedede tænder 
i hærdet specialstål er elastiske og slidstærke.

Takket være den fjedrende montering af tænderne, kan 
de undvige sten. Tænderne er spændt godt fast i midten 
af hullet i holderen. Hullet udvider sig derfra bagud, så tan-
dens vandrette del kan dreje sig fjedrende. På denne måde 
dæmpes hårde stød, når spidsen af en tand rammer en sten. 
Denne tandmontering giver sikkerhed på stenet jord og til-
lader stillingen »tænder på greb« ved KX og KG.

Hurtigskiftesystem til tænder Integreret stensikring

Rotorgrubber | Long-Life-Drive og Quick + Safe-system
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KX/KG-tænder 
På »slæb«

KX/KG-tænder 
På »greb« Special

KG-tænder 
På »greb« Super

KX/KG 
Kartoffeltænder

Superstabil med gennemgang
Sammenlign selv!
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KX/KG-tænder 
På »greb« Special HD

STOP

Kørselsretning

Kort 
tandudnyttelse

Jordophobning/
tilstopning

Kørselsretning

Lang 
tandudnyttelse

Jordbevægelse

Rotorgrubber | Rammeopbygning | Tænder

Med HD-tanden leverer AMAZONE en tand, der takket være 
hårdmetalbelægningen holder op til 3 gange længere.

Anvendelsen af HD-tænderne minimerer omkostningerne, 
og samtidig spares værdifuld arbejdstid til efterjustering 
og udskiftning af tænderne. 

HD-tænder med endnu længere levetid

Takket være den store rammehøjde, den helt glatte karun-
derside uden klemsteder og de lange tænder, er der godt 
med plads mellem tænderne og over tandholderne. Selv 
ekstremt store jord- eller halmmængder kan derfor passere 
problemfrit. Tænderne kan benyttes længe, dvs. lave slita-
geomkostninger. Du opnår en fremragende såbedsstruktur, 
der begunstiger en optimal etablering af de unge planter.

God plads ved KX og KG

Tænderne på en AMAZONE-rotorgrubber blander jord og 
afgrøderester ensartet i hele arbejdsdybden. Den kan også 
iblande store mængder organiske materialer.

Til rotorgrubberen KX og KG fås der egnede tænder til 
ethvert behov.

Iblandingseffekt

Tandslitage i sammenligning

*  Tandslitagen afhænger af jordbundstypen, vandindholdet, 
arbejdshastigheden, arbejdsdybden, …

KG på »greb« Special HD

Med 
hårdmetalbelægning efter 

170 ha/i [g]*

KG på »greb« Special

Uden 
hårdmetalbelægning efter 

170 ha/i [g]*
350

300

250

200
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100

50
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Rotorgrubber KX – 
Allrounderen

Rotorgrubberen KX egner sig med arbejdsbredden på 3 m 
i særdeleshed til klargøring af såbede på mellemsvær til 
svær jord.

KX 3001
  Til traktorer med op til 

142 kW/190 HK

Rotorgrubber KX 3001
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Rotorgrubber KX

Tænder på greb Tænder på slæb
Med rotorgrubberen KX i 3 m arbejdsbredde til 190 hk trak-
torklassen tilbyder vi et meget fleksibelt redskab til kraftud-
tagsdrevet jordbearbejdning, der kan bruges som rotorgrubber 
eller rotorharve.

Mange landmænd ønsker at anvende en kombinationsma-
skine til forskellige jord- og anvendelsesforhold. Det betyder 
f.eks. ved tunge jordtyper med henblik på såning direkte 
i stubben en rotorgrubber med »tænder på greb« og på 
lettere, stenede jordtyper en rotorharve med »tænder på 
slæb«, for at trykke stenene længere ned i jorden.

Indtil nu er tænderne ofte bare blevet drejet om fra »slæb« 
til »greb«. Arbejdsresultatet er da ofte utilfredsstillende, 
fordi kun en speciel tand, der er afstemt til det pågældende 
anvendelsesområde, yder optimalt arbejde.

Fleksibel og effektiv

Det gennemprøvede hurtigskiftesystem til tænderne gør 
det muligt på ganske kort tid og uden brug af værktøj at 
omstille KX til en specialmaskine, der er tilpasset jordfor-
holdene. 

Der skubbes enten rotorharve- eller rotorgrubbertænder 
i hullerne på tandholderne. Disse er sikret med en bolt og 
klapsplit. Det kunne ikke være nemmere og hurtigere. Der 
er ingen skruer på tænderne, der skal efterspændes. 

Med rotorgrubbertænder bringes KX i tandstillingen »På 
greb«, når jorden overvejende er tung. »På greb«-positionen 
har først og fremmest vist sit værd ved såning i stubharvet 
jord, da en intensiv blanding af jord og organiske reststoffer 
sikres.

Hurtigskiftesystem til tænder

  Hurtig klargøring med gennemprøvet tand-lynskiftesystem
  Meget fleksibel i anvendelse – kan valgfrit anvendes med tænder på slæb eller tænder på greb
  Større stabilitet – forstærket kasseprofil, stor akseldiameter og stærkere tænder
  Uproblematisk løsning af hård og fast jord
  Intensiv iblanding af halm og andet organisk materiale

Fordele ved rotorgrubberen: 
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Rotorgrubber KG

Rotorgrubber KG 3001 Special

Rotorgrubberne KG Special er med arbejdsbredderne på 3 m, 
3,5 m og 4 m ideelt egnet til klargøring af såbede i svær jord 
og til såning i stubharvet jord.

KG 3001 Special
  Til traktorer med op til 
161 kW/220 HK

KG 4001 Special
  Til traktorer med op til 
161 kW/220 HK

Rotorgrubberne KG Super med 3 m, 3,5 m og 4 m arbejds-
bredde er udstyret med en højtydende gearkasse til trakto-
rydelser på op til 300 HK. KG Super er som standard udstyret 
med forstærkede tænder, og kan bestilles med hydraulisk 
dybdeindstilling, og oliekøler som ekstraudstyr.

KG 3001 Super 
  Til traktorer med op til 

220 kW/300 HK

KG 4001 Super
  Til traktorer med op til 

220 kW/300 HK

Rotorgrubber KG Special – 
Universalgeniet

Rotorgrubber KG Super – 
»Muskelbundtet«

KG 3501 Special
  Til traktorer med op til 
161 kW/220 HK

KG 3501 Super
  Til traktorer med op til 
220 kW/300 HK
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Rotorgrubber KG

»Tænder på greb«

Tand KG Special Tand KG Super
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»Tænder på greb«-positionen har først og fremmest vist sit 
værd ved såning i stubharvet jord, da en intensiv blanding 
af jord og organiske reststoffer sikres. 

»Tænder på greb« bryder jorden op nedefra. Der opstår ingen 
udtværet jord. De grove jorddele kastes længere op end de 
fine.

På den måde koncentreres den fine jord nederst i den bear-
bejdede zone, mens de grovere jorddele bliver liggende på 
overfladen. På den måde placeres såsæden i det område, 
hvor den fine jord befinder sig. De grovere dele på overfla-
den beskytter såsæden mod tilslemning, udtørring, vind- og 
vanderosion og yder de spæde skud beskyttelse. Det giver 
optimale betingelser for en god fremspriring.

Rotorgrubberens skilleeffekt

Rotorgrubber KG 
med tænder på greb Kileringsvalse KWPlaneringsbjælke

KG 3001 Super med påbygningssåmaskine Centaya 3000 Super
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Rotorgrubber | Stabilitet

Stabilt kar

Tandholder og aksel er smedet i ét stykke af højstyrkestål. 
Akseldiameteren er veldimensioneret med 60 mm. 

Tandholderakslen er lejret med koniske rullelejer med stor 
afstand. Tætningen nedefter er udført med en speciel pak-
ningskassette med optimal tætningsvirkning og maksimal 
levetid. Desuden beskytter en labyrinttætning mod ind-
trækning af plantefibre.

Stabilt rotorelelement

Den høje ramme i 8 mm tyk karprofil med dobbelt karbund 
og indsvejsede lejemuffer er ekstremt vridningsfast og er 
konstrueret til at kunne modstå de store kræfter, der kan 
opstå ved transport af tunge pakkertromler og påbygnings-
såmaskiner. Cylindriske tandhjul og lejer løber i et oliebad 
og er dermed vedligeholdelsesfri – ingen smørenipler.

  Tandholder og aksel er smedet 
i ét stykke. Akseldiameteren er 
på enorme 60 mm.

Målforhold 1:1

Stabilitet 
er en trumf!
Rotorgrubber fra AMAZONE
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Udstyr, som begejstrer!
Højere ydeevne og mere komfort 

  Rotorgrubber KG 3001 Super og kileringsvalse med matrixhjulprofil 
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Planeringsbommen nivellerer jord-flowet imellem tænderne, 
og valsen og trykker hindringer nedad. Universalbetjenings-
værktøjet bruges til at indstille højden på planeringsbjælken. 
Højden på planeringsbjælken opretholdes uafhængigt af 
arbejdsdybden, da planeringsbommen føres parallelt i for-
hold til valsen. Den integrerede overbelastningssikring gør, 
at planeringsbjælken kan undvige større hindringer opad. 

Planeringsbommen kan efter ønske også udelades. 

Planeringsbjælke 

Ved anvendelse på komprimeringsfølsom jord og med re-
duceret arbejdsdybde er traktorsporløsneren, der fås som 
ekstraudstyr, en god idé. Disse løsner fastkørte spor bag 
traktordækkene. Sporløsnerens position kan indstilles vand-
ret og lodret. Sporløsneren kan i overensstemmelse med 
jordtype og maskinens anvendelse udstyres med forskellige 
løsneværktøjer. Overbelastningssikringen sikrer en konstant 
udløsekraft i alle positioner.

Traktorsporløsner

De nyudviklede sideplader er fjederophængt. Takket være 
ophængningen kan sidepladerne indstilles ved hjælp af et 
aflangt hul, og enkelt udskiftes i tilfælde af slitage. Indstil-
ling kræver ligeledes kun det medfølgende universalbetje-
ningsværktøj.

Sideplader

Rotorgrubber | Udstyr

 Indstillelig planeringsbom  Fjederophængte sideplader 

  »Planeringsskinnen føres nu i dybden af valsen. Det betyder, 
at det ikke længere er nødvendigt at efterjustere, når rotor-
grubberen skal arbejde dybere.«

(»dlz agrarmagazin« Mekanik møder elektronik · 01/2017)

Smalskær, hjerteskær og vingeskær



MI7268_Centaya_KX_KG_01_2019_6c_de_190129.indd   22 30.01.19   14:53 MI7268_Centaya_KX_KG_01_2019_6c_de_190129.indd   23 30.01.19   14:53

KX/KG/CombiDisc/Centaya

Arbejdsdybdeindstilling – 
præcis og komfortabel

Den hydrauliske dybdeindstilling, der kan vælges som 
ekstraudstyr til rotorgrubberen KX og KG, byder føreren på 
endnu mere komfort og endnu flere muligheder end hidtil, 
da planeringsbommen nu føres parallelt over valsen, og det 
ikke er nødvendigt at efterjustere den ved indstilling af ar-
bejdsdybden. 

Arbejdsdybden på rotorgrubberen kan om nødvendigt, f.eks. 
ved dybere bearbejdning på forageren, indstilles trinløst nemt 
og bekvemt fra kabinen. Dette muliggør umiddelbar reaktion 
på forskellige jordbundsforhold. 

Hydraulisk dybdeindstilling KX/KG

Da valsen og planeringsbjælken føres parallelt, kan arbejds-
dybden indstilles utroligt nemt og uafhængigt. Ved enkel 
flytning af excenterbolten kan arbejdsdybden ganske nemt 
og bekvemt tilpasses efter lokale forhold og anvendelses-
betingelserne.

Mekanisk dybdeindstilling

 Mekanisk dybdeindstilling  Parallelføring af pakvalsen

 Hydraulisk dybdeindstilling KX/KG
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Dybdeløsner
Alt i én arbejdsgang

Den kompakt konstruerede dybdeløsner TL kan med sine 
4 tænder løsne jorden ned til 25 cm dybde. Dermed giver 
AMAZONE også mulighed for pløjefri dyrkning selv ved store 
mængder halm. Bearbejdning uden plov med dybdeløsner 
i en arbejdsgang forhindrer jordkomprimering i såsædens 
placeringszone.

Dybdeløsner TL 3001

  Der anvendes som standard 30 cm vingeskær. Som ekstraudstyr 
kan der vælges bredt opbrydende vingeskær på 60 cm samt 
forlængelse af sidepladerne. 

Rotorgrubber | Hydraulisk dybdeindstilling og dybdeløsner TL

Dybdeløsner 
TL 3001

Arbejdsbredde (m) 3,00

Transportbredde (m) 3,00

Antal dybdeløsnertænder 4

Vingeskærenes bredde (cm) 30 (60 cm som ekstraudstyr)

Rammehøjde (mm) 1.000

Vægt (kg) 494
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

  Let at trække med arbejdshastigheder på op til 15 km/t

  Økonomisk overkommeligt alternativ til rotorharve på let jord

  Kort, kompakt og let konstruktion – også egnet til mindre traktorer

  Enkel jordbearbejdning med 3 cm til 8 cm arbejdsdybde til optimal klargøring af såbed

  Vedligeholdelsesfri tallerkenlejring med glideringspakning og livstidssmøring

  Vedligeholdelsesfri stensikring via gummifjederelementer

  Parvis tallerkenophængning – for optimal tilpasning til jordens konturer og ekstra 
god gennemgang

  Hydraulisk arbejdsdybdejustering til rådighed

  Meget enkel, hurtig og værktøjsfri udskiftning af jordbarbejdningsredskabet takket 
være lynkoblingssystemet QuickLink

Vigtigste argumenter:

Kompakt liftophængt tallerkenharve 
CombiDisc

Op til 15 km/t 

arbejdshastighed

Med lynkoblingssystem 

QuickLink

Arbejdsdybde 

3 til 8 cm
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CombiDisc | Vigtigste argumenter

Den kompakte liftophængte tallerkenharve CombiDisc egner sig med 
arbejdsbredden på 3 m fremragende til høje kørehastigheder, især ved 
såning med påbygningssåmaskine. Med arbejdsdybder på 3 cm til 8 cm 
etableres et optimalt såbed. Det store sortiment af valser byder på den 
helt rigtige valse til alle forhold og sikrer en optimal genpakning.

Med fortandede 

410 mm- tallerkener

Det perfekte supplement til 

påbygningssåmaskinen 
Cataya og Centaya

Indstillelige spor- og 
kanttallerkener

Teleskoperbare 

sideplader
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

CombiDisc
Kompakt – let at trække – effektiv

CombiDisc 3000 med påbygningssåmaskinen Centaya 3000 Super   »På let jord kan CombiDisc 
være et effektivt alternativ til rotorharven.«

(»top agrar« Brugstest Centaya · 10/2018) 
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CombiDisc | Oversigt

De 24 fortandede tallerkener sørger med deres diameter 
på 410 mm for en intensiv bearbejdning af jorden. Med 
CombiDisc kan der arbejdes med arbejdsdybder på 3 cm 
til 8 cm. Da de er meget lette at trække, kan der køres med 
arbejdshastigheder på op til 15 km/t. Netop på lette jorder 
er CombiDisc et effektivt og godt alternativ til rotorharven.

Fordele ved CombiDisc-tallerkenerne:
  Meget flad bearbejdning med arbejdsdybder 

på 3 cm til 8 cm
  Optimal til klargøring af såbed

CombiDisc-tallerkener med 410 mm diameter er den ideelle 
løsning til en ekstremt flad og intensivt blandende bearbejd-
ning af jorden. Der opnås som følge af den lille tallerkendia-
meter et meget højt omdrejningstal på tallerkenerne, hvilket 
sikrer en meget god findeling. Særligt på let til mellemsvær 
jord sikrer CombiDisc i kombination med en påbygningsså-
maskine, at der opnås et optimalt såbed. 

Stor slagkraft
CombiDisc-tallerkener – 
ekstremt flade, ekstremt lette at trække

CombiDisc-tallerkener, 4 mm materialetykkelse, 410 mm diameter 
(fint takkede)

CombiDisc i separat anvendelse

410 mm

Med lynkoblingssystemet QuickLink kan CombiDisc frakobles 
i en håndevending, så den kompakte liftophængte tallerken-
harve også kan benyttes separat til klargøring af såbed. Takket 
være lynkoblingssystemet QuickLink kan CombiDisc kombi-
neres med den mekaniske påbygningssåmaskine Cataya 
og med den pneumatiske påbygningssåmaskine Centaya.

QuickLink – 
hurtigt kombineret, fleksibelt i brug

CombiDisc 3000 med påbygningssåmaskinen Centaya 3000 Super Også med den mekaniske påbygningssåmaskine Cataya leverer 
den kompakte liftophængte tallerkenharve fremragende arbejde.
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

Det er ikke nødvendigt at smøre tallerkenlejringen, hvilket 
reducerer det samlede vedligeholdelsesarbejde betragteligt. 
Glideringstætningerne har været anvendt i årtier på entre-
prenørmaskiner til tætning af drivruller på bæltekøretøjer 
og fungerer i den forbindelse meget driftssikkert selv under 
de mest krævende forhold.

Dine fordele
  Vedligeholdelsesfri tallerkenlejring med glideringspakning 

og livstidssmøring
  Vedligeholdelsesfri stensikring via gummifjederelementer
  Parvis tallerkenophængning til optimal tilpasning efter 

underlagets konturer og fremragende gennemgang

Skal ikke smøres – takket være 
vedligeholdelsesfri tallerkenlejer

Vedligeholdelsesfri glideringspakning

Gennemprøvet 1.000.000 gange!

2-rækket keglekugleleje

2 x rulleenhed (O-ring)

2 x støberinge med glideflader

Drivoliepåfyldning

Glideringspakning monteret i konisk holder
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CombiDisc | Glideringspakning og tallerkenophængning

Driftssikker 
tallerkenophængning

De elastiske gummifjederelementer i de enkelte tallerken-
ophæng er ikke kun beregnet til at sikre optimal tilpasning 
efter underlagets kontur, men fungerer samtidig som over-
belastningssikring af de individuelle tallerkenpar. De kraftigt 
dimensionerede gummifjedre kræver ingen vedligeholdelse 
og udmærker sig ved sin store fjedervandring, hvilket giver 
dig ekstra sikkerhed, også på marker med store sten.

Sikker og 
helt vedligeholdelsesfri!

  God i praksis – 
også i detaljen:

  Jordtilpasningen af enkelt-
tallerkensegmenter inklusiv 
overbelastnings- eller sten-
sikring

Perfekt – optimal tilpasning 
efter underlagets konturer

Takket være den parvise ophængning af tallerkenerne via 
elastiske gummifjederelementer på rammen er det muligt 
for skiverne at følge underlagets konturer individuelt par-
vist. På denne måde er det også muligt at gennemføre en 
ensartet og plan jordbearbejdning, selv om underlaget er 
ujævnt. Tallerkenernes ophængning muliggør derudover 
optimal gennemgang for store mængder organisk materiale.

Stejlt vinklede tallerkener 
til optimal klargøring af såbed

Tallerkenharveenheden med 2 rækker løsner, findeler og 
jævner såbedet inden udsåningen. Med en vinkel på 14° 
i forreste tallerkenrække og 12° i bageste tallerkenrække er 
CombiDisc-tallerkenerne anbragt stejlt. Denne vinkel sikrer 
en optimal udjævning af såbedet. Ved økologiske dyrknings-
former sikres det desuden, at halmen i overfladen fordeles 
og iblandes bedre. Tallerkenstillingen sikrer i sådanne situa-
tioner en konstant overførsel af blandingen af jord og halm 
fra den forreste til den bageste tallerkenrække og giver der-
med en god gennemblanding.
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

Til de bedste resultater
Perfekt tilpasset efter dine ønsker. Og din jord!

  Den teleskopbare sideplade sikrer en optimal overgang og kan hurtigt, 
enkelt og uden værktøj bringes i transportstilling, når der skal køres på vejen.

  »Samlet set gjorde Amazone CombiDisc med Centaya 3000 Super 
en god figur ved vores marktest.«

(»top agrar« Brugstest Centaya · 10/2018)

  »Indstilling og betjening af maskinen er både meget enkel 
og komfortabel.«

(»top agrar« Brugstest Centaya · 10/2018)
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CombiDisc | Indstillelige spor- og kanttallerkener | Dybdeindstilling | Traktorsporløsner

Ved anvendelse på komprimeringsfølsom jord og med re-
duceret arbejdsdybde er traktorsporløsneren, der fås som 
ekstraudstyr, en god idé. Disse løsner fastkørte spor bag 
traktordækkene. Sporløsnerens position kan indstilles 
vandret og lodret. Sporløsneren kan i overensstemmelse 
med jordtype og maskinens anvendelse udstyres med for-
skellige løsneværktøjer. Overbelastningssikringen sikrer en 
konstant udløsekraft i alle positioner.

CombiDisc er udstyret med separat højdeindstillelige spor- 
og kantskiver, så der også i køresporene og i kantområdet 
sikres en optimal bearbejdning og et plant såbed.

Med den mekaniske dybdeindstilling kan CombiDisc meget 
hurtigt og enkelt tilpasses efter de relevante anvendelses-
betingelser. Med den kompakte liftophængte tallerkenharve 
arbejder du altid kun så dybt, som du behøver – og det 
sparer brændstof.

Der findes desuden en komfortabel hydraulisk arbejdsdybde-
justering, som traktoren kan indstilles enkelt og præcist med. 
En stor og tydelig skala indikerer indstillingen. Det betyder, 
at der på arealet kan arbejdes med så lav dybde, som det er 
nødvendigt, mens der på forageren og i køresporene også 
kan arbejdes dybere.

TraktorsporløsnerIndstillelige spor- og kanttallerkener

Mekanisk dybdeindstilling Hydraulisk dybdeindstilling

  Indstilling af arbejdsdybden med afstandselementer – 
her flad arbejdsdybde

  Hydraulisk dybdeindstilling med stor dimensioneret skala
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

Valsens vigtigste opgave er genpakning. Omstændighederne 
kan stille mange forskellige krav (såsæd/jordbundsforhold/
traktorens løftekraft), og derfor kan der vælges imellem en 
lang række forskellige valser. Det betyder, at der altid findes 
en egnet valse til enhver form for såsæd, og til alle jordbunds-
forhold. Da påbygningssåmaskinen støtter sig direkte på 
valsen, bæres den samlede vægt forsvarligt, og en optimal 
arbejdsfunktion sikres.

Pakvalser med stor diameter kører bedre, da vægten virker 
på en større kontaktflade. Valser med større diameter kører 
derudover væsentligt mere stabilt end valser med lille 
diameter. AMAZONE-valser har derfor store diametre fra 
500 mm til 600 mm. Disse fordele gør sig især bemærket 
med en meget nøjagtig udsåning selv ved høje såhastigheder.

Metalindlæg sikrer 
maksimal stabilitet 
og perfekt pasform

Generelt gælder, at lukkede valser især på løs og let jord 
bærer bedre end åbne valser. Derudover er lukkede valser 
mindre tilbøjelige til at stoppe til. Netop af denne grund 
sidder gummiringene på kileringsvalsen, og kileringsvalsen 
med Matrixhjulprofil på et lukket rør. Når ringene synker 
ned i den løse jord, bærer røret i den fulde længde.

Tilklæbning og tilstopning er ikke længere noget problem.

Lukket pakvalse

Robust valsekrop i stål

Støddæmpning 
med luftpude

Afstandsring 
med smuds-
afvisende 
overflade

Alsidige valseprogram –
den rigtige valse til alle forhold

Vælg selv! Stor diameter
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Valsen | Genpakning

Med stribevis genpakning er det muligt at etablere en opti-
mal jordbundstilstand, som tilpasser sig efter de aktuelle 
vejrbetingelser og på den måde skaber forudsætninger for 
en hurtig og ensartet plantespiring. Den stribevise genpak-
ning er således en mulighed for at planlægge dyrkningen 
præcist. Derudover efterlades der en homogen og effektivt 
genpakket stribe. I sammenligning med valser med heldæk-
kende profiler er dette en afgørende fordel, som frem for alt 
har indvirkning på såskærenes rolige gang.

1) Ved kraftig tørke – vandpumpeprincippet:
  Ringene på kileringsvalsen lukker jorden direkte i såril-

len. På den måde når kapillarvandet også den spirende 
plante, når det er tørt. Stribevis genpakning gør, at din 
jord kommer til at fungere som en vandpumpe.

2) I meget vådt vejr – drænprincippet:
  Løs jord optager og lagrer regnvand effektivt. Store 

mængder regnvand siver ganske enkelt ned i de løse 
områder, der ikke er pakket. På den måde undgås en 
jorderosion. Her arbejder jorden som et dræn. Mellem 
rækkerne er der stadig nok løs jord til at kunne dække 
såsæden med, også når jorden er tung og våd.

3) Luftskifte – lungeprincippet:
  Gennem den løse jord kan der ske et luftskifte, 

så rødderne kan ånde.

Præcis genpakning –
til bedst mulige plantespiring og større udbytte!

Stribevis genpakning Sikker såning!
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

Trapezringvalse 
TRW/500 mm/600 mm

Trapezringvalsen TRW giver med trapezringene en stribevis 
genpakning. Ringenes fremragende bæreevne forhindrer, 
at trapezringene synker for dybt i på lette jorder. 

  God bæreevne
  Stribevis genpakning
  Tilstrækkelig fin jord
  Slidfaste afstrygere med hårdmetalbelægning 

som standard

  »Valsen sikrer en høj bæreevne, yder lav rullemodstand og 
leverer en målrettet forkomprimering af sårækkerne – bedste 
forudsætninger for en ensartet plantespiring. Også under van-
skelige forhold lades der intet tilbage at ønske.«

(»profi« Praksistest med specialkombinationen 
Cataya 3000 Super · 07/2018)

Tandpakkervalse 
PW/600 mm

Tandpakkervalsen PW har effektiv egen fremdrift og efterlader 
med de fremstående tænder en heldækkende genpakning 
af overfladen. 

Tandpakkervalsens egenskaber gør, at den kan anvendes 
i de fleste situationer. 

  Genpakning over hele overfladen
  Stopper ikke til i klæg jord eller ved store mængder 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

Valseprogram
Til alle rotorharver, rotorgrubbere og den kompakte liftophængte tallerkenharve
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Kileringsvalse 
KW/520 mm/580 mm

Kileringvalsen KW har et meget bredt anvendelsesområde. 
Dens konstruktion sikrer stribevis genpakning af stort set 
alle jordtyper og under alle betingelser. 

Tilklæbning og tilstopning er ikke længere noget problem.

  Universel til alle jordtyper og forhold 
  Stribevis genpakning
  Selv i vanskelig jord er der tilstrækkelig løs jord 

til rådighed til at dække såsæden optimalt 
  Meget velegnet i al slags vejr, fugtigt eller tørt 
  Rolig skårgang med formet såfure

Kileringsvalse med matrixprofil 
KWM/600 mm

Kileringvalsen KWM har med dens matrixprofil en særligt 
god egenfremdrift. Matrixhjulprofilen gør desuden, at val-
sen danner mere let jord til såbedet.

  Stribevis genpakning
  Matrixhjulprofil med forbedret egenfremdrift 
  Bedre findeling af jorden også under vanskelige 

betingelser 
  Rolig skårgang med formet såfure
  Meget velegnet i al slags vejr, fugtigt eller tørt

Valsen | Oversigt
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

Pneumatisk påbygningssåmaskine 
Centaya

  Større, mere central og kompakt 
såsædsbeholder med en beholdervolumen 
med 1.600 l eller 2.000 l for høj effekt

  Komfortabel indstilling og kalibrering af maskinen centralt fra venstre 
side af maskinen via SmartCenter, kalibrer med et tryk på en knap 

  Det elektriske doseringsdrev sørger for præcis dosering og nem kalibrering

  Høj såsædsbesparelser takket være elektrisk halvsideaktiveringen af segmentfordelingshovedet

  Nem implementering af asymmetriske køresporsrytmer takket være segmentfordelingshovedet

  Kompatibel og kan frakobles med den nyeste generation af jordbearbejdningsmaskiner KX/KG 01

  Central indstilling af sådybde med TwinTeC-dobbeltskiveskær

  Slidstærke og selvrensende dybdeføringsskiver Control 10 eller dybdeføringsruller Control 25 
til præcis indstilling af sådybden med RoTeC pro-enkeltskiveskår

  Mulighed for komfortabel og trinløs indstilling af skærtrykket fra traktorkabinen med tydelig skala

  Betjening mulig via AMAZONE såmaskinebetjeningsterminalen AmaDrill 2 
eller en ISOBUS-kompatibel betjeningsterminal

Vigtigste argumenter:

Segmentfordelerhoved
med elektrisk halvsideaktivering
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Centaya | Vigtigste argumenter

Såsædsbeholder med 

1.600 l og 2.000 l

Med RoTeC pro-
enkeltskiveskær

eller TwinTeC-
dobbeltskiveskær

Den pneumatiske påbygningssåmaskine Centaya er en meget komfortabel 
og præcis såmaskine, som efter ønske kan kombineres med rotorgrubberne 
KX og KG og med den kompakte liftophængte tallerkenharve CombiDisc. 
Med arbejdsbredder på 3 m til 4 m og beholdervoluminer på 1.600 l eller 
2.000 l er påbygningssåmaskinen Centaya særligt effektiv. Påbygningsså-
maskinen Centaya fås med RoTeC-Control-enkeltskiveskær eller TwinTeC- 
dobbeltskiveskær.

FLERE OPLYSNINGER
www.amazone.de/Centaya

Central og komfortabel indstilling 

via SmartCenter

Med  3 m, 3,5 m og 
4 m arbejdsbredde

Topmoderne ISOBUS-
kommunikation
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Såsædsbeholder med stor kapacitet
Økonomisk, let og effektiv!

  Rullepresenning – hurtigt og sikkert

  En rullepresenning lukker beholderåbningen helt tæt. 
Hvis presenningen åbnes, rulles den sammen på pladsbesparende vis.

  »Tanken er nu let tilgængelig via en klapbar trappestige i siden 
og en stor skridsikker platform.«

(»profi« Brugstest med Centaya 3000 Super · 12/2017)
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Centaya | Såsædsbeholder

Såsædsbeholderen

Centaya Super kan udstyres med enten en 1.600 liters eller 
en 2.000 liters såsædsbeholder. Der er meget hurtig adgang 
beholder via stige og læssebro fra venstre side af maskinen. 
Den bugseres langt fremme og har dermed sit tyngdepunkt 
placeret optimalt i nærheden af traktoren. Takket være et spidst 
indløb og stejle beholdervægge føres såsæden sikkert til do-
seringsenheden. Dette giver minimale restmængder.

Dine fordele:
  Stor såsædsbeholder med bred beholderåbning
  Optimalt maskintyngdepunkt
  God tilgængelighed, ideel også til påfyldning 

med sække eller frontlæsser

En særligt bred gangbro, der er tilgængelig via klapbare 
stigetrin, letter fyldningen af såmaskinen. Den meget store 
fyldeåbning på 2,43 x 0,91 m giver mulighed for en hurtig 
og nem fyldning, også med bigbag, frontlæsser eller sække.

Ved påfyldning af sække kan gittersien i såsædsbeholderen 
bruges som sækkeholder. På disse gitre kan der også lægges 
flere sække med såsæd, der skal transporteres ud på marken.

En tommeldesensor kan justeres, så den passer i højden, 
afhængigt af såsæd og såmængde, så føreren får et signal 
ved det ønskede resterende niveau via terminalen.

Bekvem fyldning

Nem påfyldning med bigbag Centaya 3000 Super 

  Centaya 3000 Super med 3 m arbejdsbredde   Centaya 4000 Super med 4 m arbejdsbredde

Model Arbejdsbredde

Centaya 3000 Super 3,0 m

Centaya 3500 Super 3,5 m

Centaya 4000 Super 4,0 m
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

Central og komfortabel betjening

  SmartCenter på Centaya 3000 Super 
med TwinTeC-skærsystem og hydraulisk 
indstilling af skærtrykket (specialudstyr)

1   Fjernbetjent åbning af kalibreringsspjældet
2  Opbevaringsrum til foldespand
3  TwinTerminal 3.0 (med Comfort-pakke 1)
4  Opbevaringsrum til hængevægt

5   Central indstilling af sådybden 
(kun ved TwinTeC)

6   Visning af sådybden 
(kun ved TwinTeC)
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Centaya | SmartCenter

Med SmartCenter giver AMAZONE en meget enkel og over-
skuelig adgang til de vigtigste indstillingsmuligheder. Uaf-
hængigt af hinanden indstilles dybden for kornaflægningen 
og skærtrykket i SmartCenter centralt fra venstre side. Takket 
være brug af det universelle betjeningsværktøj er det hurtigt 
og enkelt at foretage disse indstillinger. 

Kalibrering kan takket være kalibreringstasten udføres 
nemt og bekvemt fra venstre side og som ekstraudstyr med 
TwinTerminal 3.0 via SmartCenter. Til det formål føres kali-
breringstruget til kalibreringen direkte ind under doserings-
enheden. Derefter kan kalibreringstruget igen nemt tages 
ud via SmartCenter. Takket være intelligent funktionsinte-
gration kan kalibreringstruget først tages ud, når dose-
ringsklappen er lukket via fjernbetjeningen.

Såsæden falder under kalibreringen stabilt og ordentligt 
ned i kalibreringstruget. Også omfyldningen i den medføl-
gende foldespand går både hurtigt, enkelt og komfortabelt. 
Efter kalibreringen drejes kalibreringstruget helt enkelt med 
åbningen nedad til parkeringspositionen.

Med digitalvægten, som er en del af standardudstyret, kan 
den kalibrerede mængde vejes sikkert og præcist. Opbeva-
ringsrummet i SmartCenter sørger for tilstrækkelig plads til 
foldespanden og digitalvægten.

KalibreringskonceptetSmartCenter

  Komfortabel tømning af kalibreringstruget   Kalibreringstrug i kalibreringsposition

  Udtrækkeligt kalibreringstrug

  »I umiddelbar nærhed er der monteret en kunststofkasse, 
som indeholder alt, der skal bruges til kalibrering: Den lille 
kalibreringsovervågning TwinTerminal samt en vægt og en 
foldespand – super.«

(»profi« Brugstest med Centaya 3000 Super · 12/2017)

  »Alle vigtige indstillinger på radsåmaskinen kan foretages 
i venstre side. Kalibreringen er hurtigt overstået.«

(»agrarheute« Brugstest med Centaya 3000 Super · 06/2018)
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Airstar-systemet: 
Mere sikkert doseringsdrev
Simpel indstilling og nem kalibrering

1   Elektrisk doseringsdrev ElectricDrive: Det elektriske 
doseringsdrev styres via en vilkårlig ISOBUS-terminal. 
Kalibreringen udføres yderst komfortabelt med det elek-
triske drev. Det har yderligere funktioner såsom fordose-
ring af såsæd ved markens begyndelse samt forøgelse 
og reduktion af såmængden under arbejdet. Hastigheden 
kan registreres via forskellige signalkilder. Ud over radar-
sensor eller GPS-signal kan traktorens hastighedssignal 
også benyttes. Alternativt kan doseringsenheden og der-
med såsæden styres fuldautomatisk via applikationskort.

2   Hurtigtømning: Såsædsbeholderen tømmes let og hur-
tigt for såsæd via hurtigtømningen, som er anbragt godt 
tilgængeligt på beholderen.

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

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.

Radarsensor

Hastighed

Arbejdsstilling
TECU

ISOBUS

Arbejdsstillingssensor

TECU

  Arbejdsstillings- og hastighedssignal

  Det standardmonterede elektriske drev gi-
ver mulighed for at vælge frit mellem både 
hastigheds- og arbejdsstillingssignaler. Så-
ledes kan man vælge fleksibelt mellem de 
forskellige signaler, afhængigt af situationen.

Signalkabel eller GPS-signal
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Centaya | Dosering

Airstar-systemet: Perfekt doseret
Præcis og skånende dosering af forskellige typer såsæd

Kalibrering via TwinTerminal 3.0

AMAZONE tilbyder til maskinen Comfort-pakke 1 med 
TwinTerminal 3.0, som forenkler fordoseringen, kalibrerin-
gen og restmængdeaftømningen yderligere. TwinTerminal 
monteres i SmartCenter i stedet for kalibreringstasten. Den ne 
position medfører en afgørende fordel: Føreren kan nu fore-
tage 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 display og 4 store taster til betjeningen.

Comfort-pakke 1 med TwinTerminal 3.0

Doseringsvalser til enhver type såsæd

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).

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

  En cyklonudskiller, der fås som ekstraudstyr, reducerer 
støvgenerne og forbedrer anvendelsessikkerheden 

  »De elektrisk drevne cellehjul er hurtige at udskifte.«

(»agrarheute« Brugstest med Centaya 3000 Super · 06/2018)
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Segmentfordelerhoved 
Fleksibel og præcis 

  Halvsideaktivering og køresporsstyring til asymmetriske køresporsrytmer
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Centaya | Segmentfordelerhoved 

Centaya Super med segmentfordelerhoved Segmentfordelerhoved med elektrisk halvsideaktivering 

Variabelt køresporsskifte

Med kørersporssystemet kan man frakoble i alt op til seks 
sårækker pr. side. De dermed bredere anlagte kørespor 
 egner sig til kørsel med traktorer med dækbredder indtil 
1.050 mm ved 15 cm rækkeafstand eller 875 mm ved 12,5 cm 
rækkeafstand. Dermed tager AMAZONE højde for kravene 
om stadig større dækbredder på traktorer. Hvis der skiftes 
kørespor, reduceres såmængden automatisk. 

Segmentfordelerhoved med elektrisk 
halvsideaktivering

Segmentfordelerhovedet er placeret bag såsædsbeholderen 
og lige over skærene. Denne anordning sørger for, at såsæ-
den kun skal transporteres på korte strækninger.

Den valgfrie elektriske halvsideaktivering hjælper til at redu-
cere en oversåning ved forageren eller i kanten af marken 
eller til at spare såsæd. Med halvsideaktiveringen kan ma-
skinen nemt frakobles i den ene side via terminalen f.eks i 
kiler eller ved den skråt tilspidsende forager. Via GPS-Switch 
er der desuden mulighed for en automatisk frakobling af 
den halve arbejdsbredde. 

Både ved den elektriske halvsideaktivering og ved skift 
af kørespor reduceres såmængderne automatisk. 

Dine fordele:
  Elektrisk halvsideaktivering
  Korte transportstrækninger for såsæden
  Reduktion af overlapning sparer såsæd
  Minimering af støvudvikling i såsædsbeholderen, 

da der ikke er nogen recirkulation af såsæden

Segmentfordelerhoved med elektrisk halvsideaktivering (aktiveret)Mekanisk halvsideaktivering (deaktiveret)

Et andet smart assistancesystem er den valgfri såslange-
overvågning, der straks registrerer blokeringer på skæret og 
i slangen. Direkte bag fordelerhovedet kontrolleres såsæds-
flowet af sensorer i såsædsslangerne. Aktiverede kørespor 
registreres automatisk af systemet. Især ved lange arbejds-
dage er overvågningen en enkelt måde for at kontrollere 
arbejdsresultatet på.

Såslangeovervågning
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RoTeC pro-skæret
Den universelle enkeltskiveskær

Sikker og præcis brug lige til grænsen 

Det vedligeholdelsesfrie 
RoTeC pro-enkeltskiveskær

RoTeC pro-enkeltskiveskæret fungerer særlig godt på klæ-
brig jord, uanset om det er tidligt eller sent på året. Takket 
være dybdeføringen direkte på såskiven er skærføringen og 
genpakningen på striglen fuldstændig koblet fra hinanden. 
Med dybdeføringsskiven eller dybdeføringsrullen opnås 
desuden en fremragende selvrensning af skæret. Takket 
være disse to fordele er en meget fleksibel og præcis brug 
under stort set alle vejrforhold mulig. 

Den strømlinede konstruktion af hultallerkenen, fureformeren 
og rengøringsskiven sikrer en god passage af afgrøderester 
og jord, selv i smalle rækkeafstande. 

Der kan vælges rækkeafstande på 12,5 og 15 cm.

  RoTeC pro-Skær (∅∅ 400 mm) med dybdeførringsbegrænser 
Control 25

  Lamellerne, som åbnes bagtil, sikrer en fremragende selvrensning.

  RoTeC pro-skær (∅∅ 400 mm) med dybdebegrænser Control 10

SåskiveFureformer

Dybdebegrænser Control 10

Dybdeførringsbe-
grænser Control 25

4 indstillinger
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Centaya | RoTeC pro- Enkeltskiveskær

Strigletryk
Skærtryk

Såskive

Såskiven er fremstillet af meget slidbestandigt borstål og har 
en diameter på 400 mm. Takket være den robuste konstruk-
tion reduceres slid til et minimum. Takket være såskivens store 
diameter, kører skæret meget stabilt, hvilket skaber en god 
aflægningsnøjagtighed.

Fureformer

Med fureformeren ryddes såfuren, således at en optimal 
jordkontakt til såsæden sikres. Takket være sin flydende 
ophængning, fjerner fureformeren selv jord og fastklemte 
afgrøderester. Fureformeren er omsluttet af hårdmetal, 
hvilket også sikrer en lang levetid. 

Dybdeføring

En af de bedste fordele ved RoTeC pro-enkeltskiveskæret 
er afkoblingen af skærføringen og genpakningen. Dermed 
løftes skæret kun én gang ved passage af en sten. Desuden 
kan skære- og rulletrykket indstilles uafhængigt af hinan-
den. Under tørre forhold kan der indstilles lavt skærtryk og 
højt rulletryk. Under fugtige betingelser kan der indstilles 
mere skærtryk og mindre rulletryk.

Dybdeføringsskiven Control 10 med et 10 mm bredt bæ-
reareal eller dybdeføringsrullen Control 25 med et 25 mm 
bredt bæreareal direkte på skæret sørger for denne meget 
stabile og præcist kontrollerede skærføring af RoTeC 
pro-enkeltskiveskæret. Plastskiven, som er placeret direkte 
på skæret, beskytter aflæggeområdet bag fureformeren 
mod tilstopninger og sørger for en præcis placering af såsæ-
den. Den grundlæggende indstilling af sådybden foretages 
uden brug af værktøj og i 4 niveauer direkte på skæret.

Skærtyksindstilling

Skærtrykket tilpasses trinløst hydraulisk fra kabinen, hvilket 
muliggør en nem justering af sådybden og tillader en hurtig 
tilpasning til de relevante jordbundsforhold. RoTeC pro-skær 
føres med op til 55 kg skærtryk. Skærtrykket ligger i dette 
tilfælde 100 % direkte på såskiven. 

Dine fordele:
  Såskive af borstål med høj styrke for endnu længere 

levetid 
  Slidstærk eller selvrensende dybdeføringsskiver 

Control 10 og dybdeføringsruller Control 25 for præcis 
indstilling af sådybden

  Afkobling af skærføring og genpakning for en rolig 
skærgang og en universel indstilling til vejrforholdene

  Uafhængig skær- og Strigletryk
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TwinTeC-skær
Det kraftfulde dobbeltskiveskær

Uproblematisk og præcis udsåning Robust og driftssikker

Med det effektive TwinTeC-skær tilbyder AMAZONE et præ-
cist og robust dobbeltskiveskær til påbygningssåmaskinen. 
Det nye dobbeltskiveskær supplerer det gennemprøvede 
enkeltskiveskær RoTeC pro. 

TwinTeC-skæret sikrer også en korrekt udsåning. Med et 
skærtryk på op til 60 kg/skær kører skæret meget roligt 
igennem jorden og placerer såsæden meget præcist.

Ophængningen af alle skærene i den konturførte skærrammer 
gør, at der kan foretages en central indstilling af skærtrykket. 
Da sådybden fastlægges via dybdeføringsrullerne, kan sådyb-
den indstilles centralt for alle skær fra 0 til 6 cm uafhængigt 
af skærtrykket. Der kan vælges rækkeafstande på 12,5 cm 
og 15 cm. 

TwinTeC-dobbeltskiveskæret er helt vedligeholdelsesfrit 
og lever dermed op til selv de strengeste krav.

Indblik i det vedligeholdelsesfrie 
TwinTeC-dobbeltskiveskær

Beskyttelsesplade

Såskive ∅∅ 340 mm/10° 
(forreste såskive afmonteret)

4-punktsleje med 0-ring

2x2 afstandsplader til efterjustering 
af skiverne ved slitage

Øverste styrestang til central sådybdeindstilling

Skærholderbøjle med gummifjeder-
elementer til dæmpning og central 
indstilling af skærtrykket

Udskiftelig såsædfremføring med 
mulighed for fleksibel såsædholder

Indvendig afstryger

Hjulholder med mulighed for 
montering af strigle på skæret

Dybdeføringsruller 
Control 50 eller 65

Strigle

  »Vi synes godt om skærsystemet TwinTeC.«
(»agrarheute« Brugstest med Centaya 3000 Super · 06/2018)
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Centaya | TwinTeC-dobbeltskiveskær

Control 65Control 50

Indvendig afstryger af hårdtmetal (specialudstyr)Afstryger til dybdeføringsrulle (specialudstyr)

Bag hvert af TwinTeC-skærene sikrer en parallelt ophængt 
dybdeføringsrulle en stabil føring i højden, så alle TwinTeC- 
skærene anbringer såsæden i den korrekte dybde. Takket 
være den store skærafstand på 195 mm og dybdeførings-
rullens påbygning med den opadgående rulleholder opnås 
der tilstrækkeligt frirum til at forhindre blokeringer under 
arbejdet. Såskivernes begrænsede angrebsvinkel på 10° 
betyder, at der også ved høje kørehastigheder og store 
mængder afgrøderester er fremragende gennemgang. 
Afstrygerne, der fås som ekstraudstyr til dybdeførings-
rullerne, holder sådybden konstant.

Dybdeføring

Da alle skærene er ophængt i en ramme, der føres som et pa-
rallelogram, er der mulighed for en central og trinløs indstilling 
af skærtrykket. Der er eksempelvis i området omkring trakto-
rens hjul mulighed for at forøge skærtrykket med yderligere 
6 kg med supplerende trækfjedre.

Da alle skærene er ophængt i en ramme, der føres som et 
parallelogram, opnås der mulighed for en central og trinløs 
indstilling af skærtrykket. Med hydraulisk løftning af skærene 
kan disse løftes op til 145 mm. Løftning af skærene er sær-
ligt nyttig ved bearbejdning af hjørner.

Justering af skærtrykket

Der er indvendigt på dobbeltskiveskæret anbragt afstrygere 
for at sikre uproblematisk gang. Som ekstraudstyr fås afstry-
gere af hårdtmetal til meget klæbrig, leret jord. 

Afstrygere

Hydraulisk løftning af skærene (specialudstyr)Central indstilling af sådybde 

Der kan vælges to forskellige dybdeføringsruller. Dybdefø-
ringsrullen Control 50 mm har en høj gennemgang og er 
særligt velegnet til tung jord med høj bæreevne. Dybdefø-
ringsrullen Control 65 mm har derimod en højere bæreevne 
og egner sig især til lettere lokaliteter. 

Dybdeføringsrulle
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Exaktstriglen kan bruges med RoTeC pro-skærsystemet og 
med TwinTeC-skærsystemet. Den 10 mm tykke exaktstrigle 
er slidstærk og sørger for en god tildækning af såsæden.

Exaktstriglen bruges til tildækning af de åbne såfurer og til 
planering og arbejder også 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.

Ved såning under mindre optimale forhold, fx på fugtige 
og tunge jorde, betaler Exaktstriglen sig.

Strigletrykket justeres mekanisk med forspænding af strig-
lens fjedre. Ved den hydrauliske indstilling af strigletrykket 
fastlægges forinden en minimal og en maksimal værdi ved 
indstikning af bolte. Så kan harvens tryk og skærtryk samti-
digt matches til skiftende jordtyper via blot ét hydraulikud-
tag, mens du kører.

Exaktstrigle

Exaktstrigle S

Exaktstrigle

Exaktstriglen fås desuden som exaktstrigle S. Med tænder, 
der har en diameter på 12 mm, har denne endnu mere slid-
materiale og modstår dermed de mest vanskelige anven-
delsesbetingelser. 

Exaktstrigle S
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Skærstrigle 
på TwinTeC-skær

Hvert TwinTeC-skær kan efter ønske udstyres med en direkte 
ophængt strigle. Skærstriglen sørger for at tilføje mere løs 
jord over furen. Især på tungt jord i skrånende terræn er dette 
nyttigt for at forhindre tilslemning og dannelse af afløbsbaner. 

Skærstrigle på TwinTeC-skær

Dybdeføringen er takket være den affjedrede strigleholder 
også helt uproblematisk, selv om der køres over ujævnhe-
der. Derudover kan alle striglerne indstilles efter behov. Ved 
slitage kan der efterreguleres i 7 trin op til 150 mm. Også 
striglens intensitet kan indstilles, hvilket gøres ved at flytte 
en bolt i 3 trin (30°, 45°, 60°). Udformningen kræver mindre 
plads, og den nødvendige vægt er lavere. Med striglens korte 
konstruktionsform kan såsæden nå helt ud i hjørnerne af 
marken.



MI7268_Centaya_KX_KG_01_2019_6c_de_190129.indd   52 30.01.19   14:54 MI7268_Centaya_KX_KG_01_2019_6c_de_190129.indd   53 30.01.19   14:54

KX/KG/CombiDisc/Centaya

Betjening og transport 
på den nemme måde!
Til effektivt og ubesværet arbejde

  Også sikkert og hurtigt undervejs på vejen med 3 m transportbredde
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Centaya | Betjening

Universalbetjeningsværktøj – 
Ét værktøj til det hele!

Dette universalbetjeningsværktøj er den ideelle løsning, 
hvis du gerne vil være fri for at slæbe en masse forskelligt 
værktøj med og lede efter det bagefter. 

Den ergonomiske udformning gør det sammen med anbrin-
gelsen af samtlige indstillingspunkter muligt, at tilpasse alle 
indstillinger i en håndevending. 

Følgende anvendelsesmuligheder er tilgængelige:

  Indstilling af markør,

  Indstilling af skærtrykket,

 Indstilling af sådybden (med TwinTeC-skær),

  Indstilling af barjordsmarkøren,

  Indstilling af Exaktstriglen,

  Højdeindstilling af planeringsbjælken,

  Indstilling af sidepladerne,

  Åbning af gittersien

  Universalbetjeningsværktøj



MI7268_Centaya_KX_KG_01_2019_6c_de_190129.indd   54 30.01.19   14:54 MI7268_Centaya_KX_KG_01_2019_6c_de_190129.indd   55 30.01.19   14:54

KX/KG/CombiDisc/Centaya

AmaDrill 2 – 
Bedste betjening!
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Din pålidelige assistent
Enkel og komfortabel

Funktioner i din AmaDrill 2:

  Elektronisk køresporsstyring
  Aktivering af fremløbsmarkeringen
  Aktivering og overvågning af det elektriske doseringsdrev 

(udbringningsmængde/halvsideaktivering/kalibrering)
  Aktivering af LED-arbejdsbelysningen (ekstraudstyr)
  Fyldeniveaukontrol
  Hektartæller
  Hastighedsindikator
  Lagring af diverse maskinindstillinger og såparametre

AmaDrill 2 er udviklet specielt til AMAZONE-såmaskiner og 
er en økonomisk attraktiv og samtidig komfortabel terminal. 
Med betjeningsterminalen AmaDrill 2 er det også muligt 
at betjene AMAZONE-såmaskinen, selvom din traktor ikke 
har ISOBUS-funktion. Det kontrastrige 4,7 tommer store 
display giver et overblik over alle nødvendige arbejdsindstil-
linger. Til samtlige funktioner er de tilhørende taster anbragt 
omkring displayet, hvilket muliggør en ubesværet betjening. 
Hver funktion har en meget praktisk separat tast, hvilket 
helt enkelt skifter fra én indstilling til en anden.

Dine fordele:
  Betjening med traktor uden ISOBUS-funktion
  Overskuelig, intuitiv og selvforklarende betjening
  Alle funktioner har separate taster
  Ergonomisk, praktisk, god
  Overskuelig indikering i et tydeligt læsbart 

og oplyst display

Betjeningsterminal AmaDrill 2
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ISOBUS – 
Maskinbetjening i den digitale tidsalder

Med enhver ISOBUS-kompatibel maskine byder AMAZONE 
på absolut moderne teknik til den digitale fremtid med stort 
set ubegrænsede muligheder. Det er helt op til dig, om du 
vil udnytte dit potentiale. Det spiller i øvrigt ingen rolle, om 
du bruger en betjeningsterminal fra AMAZONE eller en ek-
sisterende ISOBUS-terminal i din traktor. ISOBUS kendeteg-
ner en globalt gældende kommunikationsstandard mellem 
betjeningsterminaler, traktorer og påmonterede redskaber 
på den ene side og landbrugsrelateret kontorsoftware på 
den anden side.

Det betyder, at du med én terminal kan styre alle dine ISO-
BUS-kompatible redskaber. Du skal blot forbinde maskinen 
med den pågældende ISOBUS-terminal, hvorefter du har 
den velkendte brugergrænseflade på skærmen i din traktor-
kabine.

Fordele ved ISOBUS:
  Verdensomspændende norm sikrer konsekvente 

grænseflader og dataformater, hvorved der også opnås 
kompatibilitet med udstyr fra tredjepartsproducenter

  Plug and Play imellem maskine, traktor og andre 
ISOBUS-apparater

Ét sprog, mange fordele!
Betjening med vidt forskellige 
ISOBUS-terminaler
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AMAZONE – mere end bare ISOBUS
Bedre kontrol, større udbytte! Precision Farming 4.0

Vores elektronikkompetence

AMAZONE’s maskiner og betjeningsterminaler leverer et 
funktionsomfang, der går videre end ISOBUS-standarden.

Fordele More Than ISOBUS:
  Højeste kompatibilitet og funktionssikkerhed på dine 

ISOBUS-apparater
  Ingen ekstramoduler på maskinsiden. Alle ISOBUS-ma-

skiner fra AMAZONE er allerede udstyret med de nød-
vendige ISOBUS-funktioner som standard.

  MiniView-display med alle AMAZONE-terminaler og andre 
ISOBUS-terminaler. Du kan f.eks. få vist maskindataene 
i GPS-visningen.

  Mulighed for traktorterminal- eller 2-terminalløsning, 
hvor traktorens og påbygningsredskabets funktioner 
kan adskilles fra hinanden.

  Unikt betjeningskoncept. Frit konfigurerbare displays og 
individuelle brugergrænseflader i betjeningsterminalen

  Mulighed for op til 3 brugerprofiler. Opret en egen 
brugerprofil til hver fører eller anvendelse!

  Frit konfigurerbare maskinforløb som f.eks. indklapning 
af bommene på din AMAZONE plantebeskyttelsessprøjte

  Intelligent traktor-ECU-funktionsevaluering. Automatiske 
bevægelsesforløb i overensstemmelse med ISOBUS-traktor, 
herunder f.eks. automatisk kobling af arbejdsbelysningen 
eller spærring af en styrende aksel ved bakning.

  Integreret TaskControl-datalogger. Principielt er alle 
ISOBUS-telemetriløsninger mulige (f.eks. telemetriløs-
ningen TONI fra CLAAS).

 Frit konfigurerbare delbredder
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Opdag mulighederne 
med AMAZONE

Variabel mængdeudbringning sikrer en delarealspecifik såning

 Overskuelig feltmenu og indstillingsmenu

Enkel og komfortabel!

Task-controller ( jobstyring)

Især i indsats, uanset om du bruger en betjeningsterminal 
fra AMAZONE eller arbejder med din traktorterminal, vil du 
bemærke, hvor praksisorienteret maskinsoftwaren udvikles. 
Således sikrer en enkel og overskuelig adskillelse af mark-
menuen og indstillingsmenuen en meget enkel og intuitiv 
betjening. Tydelige betjeningssymboler sørger for klarhed 
og sikker betjening.

Task-controller (TC) muliggør dataregistrering fra maskinen 
og dataudveksling imellem maskinen og et Farm Manage-
ment Information System. Hertil benyttes det standardise-
rede ISO-XML-format. Således kan du bekvemt importere 
job i terminalen og/eller eksportere den færdige dokumen-
tation igen, når arbejdet er udført. Der kan både registreres 
sumværdier fra maskinerne (TC-BAS) og lokalitetstilknyttede 
data (TC-GEO). Ud over jobstyringsfunktion og dokumenta-
tion kan task-controlleren også bruges til at afvikle applika-
tionskort i ISO-XML-format.

Task-controlleren er som standard indeholdt i AmaTron 3 
og i AmaPad. Til AmaTron 4 kan den bestilles via soft-
warepakken »GPS-Maps&Doc«.

 Oprettelse eller indlæsning af jobs
 Udførelse af jobs
 Dokumentation af det udførte arbejde
 Afvikling af applikationskort i ISO-XML-format

Feltmenu Indstillinger

  »ISOBUS-styringen er udviklet af Amazone selv og er over-
skueligt og brugervenligt opbygget. Hvis du ønsker det, kan 
du selv konfigurere visse af knapperne. Også multifunktions-
displayet kan sammensættes frit.«

 (»agrarheute« – Kørselstest såmaskine Centaya · 06/2018)
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Alt fra en og samme producent!

Takket være AUX-N-funktionerne kan du betjene en lang 
række af maskinens funktioner i arbejdsmenuen ved hjælp 
af din AmaPilot+ eller andre ISOBUS-multifunktionsgreb.

Med GPS-Maps er en delarealspecifik dyrkning helt ukompli-
ceret. Dette softwaremodul muliggør nemlig enkel behandling 
af applikationskort i shape-format. I den forbindelse er det 
muligt at bearbejde enten den foreskrevne mængde af stoffet, 
der skal spredes, eller den foreskrevne virkestofmængde di-
rekte. Disse funktioner er som standard indeholdt i AmaPad 
og kan i AmaTron 3 og AmaTron 4 tilkøbes via softwarepak-
kerne »GPS-Maps« hhv. »GPS-Maps&Doc«.

  GPS-Maps er et intuitivt system til afvikling 
af applikationskort

  Automatisk delarealspecifik regulering 
af udbringningsmængden

  Optimal bevoksningsstyring takket være 
behovstilpasset applikation

Parallel-kørehjælpen GPS-Track viser sig at være en enorm 
lettelse ved orienteringen på marken, især på græsjord og 
arealer uden kørespor. Det har diverse sportilstande som 
f.eks. A-B-linje og konturlinjekørsel. Køresporene er tydeligt 
nummererede. Afvigelser fra ideallinjen vises grafisk i dis-
playet via en integreret lightbar. Takket være de tydelige 
styreanbefalinger med præcise køresporsafstande er du altid 
i sporet!

  Med AmaPad er GPS-Track-funktionen en del 
af standardudstyret

  I AmaTron 4 og AmaPad er en lightbar allerede 
integreret i statusbjælken som standard

GPS-Maps – Delarealspecifik spredning GPS-Track – Din parallel-kørehjælp i marken

Dine fordele med AmaPilot+:
  Perfekt ergonomi
  Næsten alle funktioner 

direkte via 3 niveauer i grebet
  Indstillelig håndstøtte
  Fri og individuel tasttilknytning

  »Joysticken ligger godt i hånden.«
 (»dlz agrarmagazin« – Kørselstest 

Pantera 4502 · 02/2016)
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En præcis såning er meget vigtig for at forhindre den over- 
og undersåning, der i praksis ofte forekommer på kritiske 
steder. Afhjælpning til nøjagtig placering sikres med halvsi-
deaktiveringen, der reducerer den pågældende arbejds-

bredde til det halve, så der især i kileformede arealer og på 
forageren kan opnås betragtelige besparelser. De to halvsider 
svarer hver til en aktiverbar delbredde.

Automatisk delbreddeaktivering 
GPS-Switch med Section Control

Virtuel forager

Mark, mulighed for applikati-
onskort til varierende såmængde

Bearbejdet areal

Såmaskinen slår 
automatisk præcist fra

Nøjagtig placering af såsæden!
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Elektronik | GPS-Switch

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

Over- eller undersåning ved manuel aktivering uden GPS-Switch

Redskab slås til 
og fra manuelt

Med den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch byder 
AMAZONE på en GPS-baseret, fuldautomatisk delbreddeak-
tivering til alle AMAZONE’s betjeningsterminaler og ISOBUS- 
kompatible gødningsspredere, plantebeskyttelsessprøjter 
og såmaskiner.

GPS-Switch til AmaTron 3
  Automatisk delbreddeaktivering med op til 80 delbredder

GPS-Switch basic til AmaTron 4
  Automatisk delbreddeaktivering med op til 16 delbredder

GPS-Switch pro til AmaTron 4 og AmaPad
  Automatisk delbreddeaktivering med op til 128 delbredder
  Oprettelse af virtuel forager
  Oprettelse af Points of Interest (POI)
  Automatisk sænkning af bommene med AMAZONE 

plantebeskyttelsessprøjter
  I AmaPad er GPS-Switch pro-licens allerede integreret 

som standard

Automatisk 
delbreddeaktivering

Hvis terminalen, der skal betjenes, er udstyret med Section 
Control-funktion, som f.eks. GPS-Switch delbreddeaktivering 
fra AMAZONE, kan koblingen af delbredderne ske helt auto-
matisk og i overensstemmelse med GPS-positionen. Når en 
mark er oprettet, kan føreren i automatiktilstand koncentrere 
sig helt om betjeningen af køretøjet, da koblingen af del-
bredder i kiler og på forageren finder sted automatisk.

Fordele ved den automatiske delbreddeaktivering:
  Aflastning af føreren
  Forøgelse af præcisionen også om natten 

og ved højere hastigheder
  Færre overlapninger og fejlsteder
  Driftsmiddelbesparelse
  Færre skader på afgrøderne og mindre miljøbelastning

  »Med Section Control overtager ISOBUS-computeren 
en stor del af førerens arbejde.«

(»dlz agrarmagazin« – Kørselstest gødningsspreder ZA-TS · 02/2017)
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ISOBUS-terminaler fra AMAZONE
Intuitive, komfortable, bedre – Arbejdsdagen på den nemme måde

Med de ISOBUS-kompatible AmaTron 3, AmaTron 4 og 
AmaPad leverer AMAZONE tre særligt komfortable betjening-
sterminaler til dine ISOBUS-maskiner. Ud over betjeningen af 
selve maskinen er der flere anvendelsesmuligheder som f.eks. 
den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch (Section 
Control). De supplerende anvendelser kræver licenser, som 
giver mulighed for at udstyre enhver terminal individuelt 
og derved imødekomme ethvert behov.

  Alle programmer er installeret på forhånd 
og kan umiddelbart prøves gratis

  Intuitiv og overskuelig betjening

Ud over muligheden for at betjene AMAZONE ISOBUS-ma-
skinen via traktorterminalen er der mulighed for at adskille 
traktorens og påbygningsredskabets funktioner og betjene 
dem via to terminaler. Traktorterminalen kan fortsat styre 
traktoren eller gengive GPS-programmerne, mens den anden 
betjeningsterminal i UT-visning helt og holdent benyttes til 
kontrol og styring af maskinen.

Fra enkelt til HighEnd – 
alt er muligt

Overblik over det hele 
med 2-terminalløsningen

Terminal AmaTron 3 AmaTron 4 AmaPad

Display 5,7 tommer farvedisplay 8 tommer multitouch-farvedisplay 12,1 tommer multitouch-farvedisplay

Betjening 8 taster Touch og 12 taster Touch

BUS-system AMABUS/ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Jobstyringsfunktion 
og applikationskort i ISO-XML-format

Task Controller GPS-Maps&Doc *
med integreret Task-controller

Task Controller

Applikationskort 
i shape-format

GPS-Maps * GPS-Maps&Doc * GPS-Maps pro

Parallel-kørehjælp GPS-Track *
med ekstern lightbar

GPS-Track *
med integreret lightbar

GPS-Track pro
med integreret lightbar

Automatisk sporføring – – GPS-Track Auto

Automatisk delbreddeaktivering 
(Section Control)
Bemærk:  Vær opmærksom på maskinens 

maks. antal delbredder!

GPS-Switch *
med op til 80 delbredder

GPS-Switch basic *
med op til 16 delbredder

eller GPS-Switch pro *
med op til 128 delbredder

GPS-Switch pro
med op til 128 delbredder

Kameratilslutning – 1x kameratilslutning *
med bakdetektering

–

USB-interface(s) 1x USB-interface 2x USB-interfaces 2x USB-interfaces

* = ekstraudstyr
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Med AmaTron 3 tilbyder AMAZONE en meget brugervenlig 
betjeningsterminal. Som komplet ISOBUS-terminal er den 
økonomisk overkommelige AmaTron 3 et udmærket udgangs-
punkt for udnyttelse af ISOBUS-universets muligheder, og 
så er den endda kompatibel med alle ældre AMABUS-ma-
skiner (AmaTron+-maskiner)

AmaTron 3
Så ved man, hvad man har!

Gennemprøvet og driftssikker Terminalegenskaber

AmaTron 3 har 8 belyste funktionstaster og et kontrastrigt, 
refleksionsreducerende display. Du kan afhængigt af køresi-
tuation og personlige præferencer vælge imellem UT-vis-
ningen (Universal Terminal) til betjening af maskinen og en 
af GPS-visningerne. Samtidig overbeviser produktet ved at 
give rigtigt meget for pengene! AmaTron 3 er således den 
ideelle terminal til alle, der vil udvide deres eksisterende 
AMAZONE-maskinpark med nye ISOBUS-maskiner.

Fordele ved AmaTron 3:
  Den kompakte konstruktion kræver kun begrænset plads
  Økonomisk overkommelig start i ISOBUS-universet
  AmaTron 3 er en komplet ISOBUS-terminal 

og kan desuden betjene alle AMAZONE-maskiner 
med AMABUS (AmaTron+-maskiner)

  Flere programmer kan betjenes samtidig. Ved hjælp 
af en »toggle-knap« skifter du ganske enkelt frem 
og tilbage mellem redskaberne.

  ISOBUS-kompatibel med alle ISOBUS-maskiner 
fra AMAZONE og andre producenter

  AMABUS-maskinbetjening
  Traktor-ECU-funktion til eftermontering i en traktor 

uden ISOBUS (hastighed, kraftudtagsaksel, …)
  USB-interface til dataudveksling
  ASD-interface, f.eks. til N-sensorer
  GPS-interface

Følgende anvendelser er mulige:
  Task-controller – Jobstyringsfunktion i ISO-XML-format
  GPS-Maps (ekstraudstyr) – Afvikling af applikationskort 

i shape-format
  GPS-Track (ekstraudstyr) – Parallel-kørehjælp 

med mulighed for ekstern lightbar
  GPS-Switch (ekstraudstyr) – Automatisk 

delbreddeaktivering med op til 80 delbredder

  Ekstern lightbar

  Som mulig udvidelse af parallel-kørehjælpen GPS-Track er der til 
AmaTron 3 mulighed for at tilknytte en ekstern lightbar, som nemt 
og bekvemt kan kobles med GPS-Track. Du kan frit positionere den 
eksterne lightbar i kabinen.

  »Amazone viser de tilgængelige programmer i AmaTron 3 
på startskærmbilledet – bedre kan det ikke gøres.«

 (»profi« – Razzia i terminalen · 12/2018)

  »Den er nem og overskuelig at betjene, og også displayet 
er med 5,7 tommer stort nok og logisk opbygget.«

 (»profi« – Praksistest Cirrus 3003 Compact · 04/2015)
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Hvorfor skulle en terminal ikke være så intuitiv og nem 
at betjene som en tablet eller smartphone? AMAZONE har 
med baggrund i denne tanke udviklet mere brugervenlig 
AmaTron 4 og muliggør med dette produkt en mærkbart 
nemmere arbejdsgang, i særdeleshed også ved jobstyring.

AmaTron 4
Manager 4 all

AmaTron 4 lever med det 8 tommer store multitouch-farve-
display op til selv de strengeste krav. Om det så er praktisk 
sammenstillede betjeningselementer (touch / 12 oplyste 
taster / 3 taster til direkte valg) eller den intuitive betjening 
i dag- eller nattilstand, leverer AmaTron 4 største bruger-
venlighed. Swipe med fingeren, eller brug app-karrussellen 
til at skifte hurtigt fra program til program hhv. den tydelige 
og enkelt strukturerede betjeningsmenu. En praktisk Mini-
View, en frit konfigurerbar statuslinje og en integreret light -
bar gør brugen af AmaTron 4 særligt overskuelig og kom-
fortabel.

Fordele ved AmaTron 4:
  Automatisk fuldbilledtilstand på det 8 tommer 

store multitouch-farvedisplay, når det ikke betjenes
  Praktisk MiniView-koncept
  Betjening via touchdisplay eller taster
  Særligt intuitivt og brugervenligt
  Feltspecifik dokumentation
  Praksisorienteret og intelligent menustruktur
  Dag- og nattilstand

Enkel og komfortabel betjening 
så intuitiv som din tablet Terminalegenskaber

  ISOBUS-kompatibel med alle ISOBUS-maskiner fra 
AMAZONE og andre producenter

  Traktor-ECU-funktion til eftermontering i en traktor 
uden ISOBUS (hastighed, kraftudtagsaksel, …)

  To 2.0 USB-interfaces til dataudveksling
  Interface til tilslutning af sensorer via SCU-L-adapter 

(f.eks. til N-sensorer)
  GPS-interface
  Analog videoindgang (kameratilslutning)

Følgende anvendelser er mulige:
  GPS-Maps&Doc (ekstraudstyr):

 -  Task-controller – Jobstyringsfunktion 
og applikationskort i ISO-XML-format

 -  Afvikling af applikationskort i shape-format
  GPS-Track (ekstraudstyr) – Parallel-kørehjælp 
  GPS-Switch basic (ekstraudstyr) – Automatisk 

del breddeaktivering med op til 16 delbredder
  GPS-Switch pro (ekstraudstyr) – Automatisk 

delbreddeaktivering med op til 128 delbredder
  AmaCam (ekstraudstyr) – Softwarelicens til ét kamera 

med automatisk bakdetektering
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Elektronik | ISOBUS-terminaler

Med AmaPad tilbyder AMAZONE en særligt eksklusiv betje-
ningsterminal. Det 12,1 tommer store multitouch-farvedis-
play er særligt komfortabelt og lever op til selv de strengeste 
krav til Precision Farming.

AmaPad
En særlig komfortabel måde 
at styre landbrugsmaskiner på

AmaPad har et kontrastrigt og refleksionsdæmpet 12,1 
tommer stort multitouch-farvedisplay med høj opløsning. 
Betjeningen af AmaPad sker udelukkende ved touch. Med 
det praktiske »MiniView-koncept« kan programmer, som 
p.t. ikke skal betjenes aktivt, men som ønskes overvåget, 
vises overskueligt i kanten. Ved behov kan disse forstørres 
ved at trække i dem med fingrene. Muligheden for at kunne 
konfigurere et »instrumentbræt« individuelt med visninger 
afrunder betjeningsergonomien. Ud over delbreddeaktive-
ringen GPS-Switch pro er der med GPS-Track pro som stan-
dard også installeret en professionel parallel-kørehjælp med 
integreret lightbar.

Fordele ved AmaPad:
  Særligt refleksionsdæmpet og stort 12,1 tommer 

multitouch-farvedisplay
  HighEnd-udstyr som standard med GPS-Maps pro, 

GPS-Track pro og GPS-Switch pro 
  Udvidet MiniView-koncept
  Mulighed for udbygning med automatisk styring takket 

være den automatiske sporføring GPS-Track Auto
  Dag- og nattilstand

En ny dimension af styring 
og overvågning Terminalegenskaber

  ISOBUS-kompatibel med alle ISOBUS-maskiner 
fra AMAZONE og andre producenter

  To 2.0 USB-interfaces til dataudveksling
  WLAN-modul (via USB-adapter)
  Mulighed for fjernvedligeholdelse via internettet
  Interface til tilslutning af sensorer via SCU-L-adapter 

(f.eks. til N-sensorer)
  GPS-interface
  Lyssensor til lysstyrketilpasning af displayet

Følgende anvendelser er mulige:
  Task-controller – Jobstyringsfunktion og applikationskort 

i ISO-XML-format
  GPS-Maps pro – Afvikling af applikationskort 

i shape-format
  GPS-Switch pro – Automatisk forager- 

og delbreddeaktivering med op til 128 delbredder
  GPS-Track pro – Parallel-kørehjælp med integreret 

lightbar
  GPS-Track Auto – Automatisk sporføring (med Pantera)
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

Udstyr til alle krav
For større sikkerhed på marken og vejen

Med helt moderne LED-belysning er maskinen til enhver tid 
tydeligt synlig, også når den transporteres på offentlig vej. 
Den robuste teknik sikrer lang levetid og uproblematisk 
drift med maskinen.

En indvendig belysning i såsædsbeholderen er en del af 
LED-belysningen til kørsel på vejen. Den hjælper ved på-
fyldningen og kontrol af niveauet.

LED-belysning 
til kørsel på vejen

Fremragende udsyn i mørket opnås med ekstraudstyr i form 
af arbejdsprojektør. Med de drejelige LED-projektører oplyses 
arbejdsområdet ved siden af og bag såkombinationen opti-
malt. Arbejdsbelysningen kan tændes via terminalen.

LED-arbejdsbelysning – 
nat bliver til dag

   Håndvasketank til mere renlighed i traktorkabinen

  For at sikre renligheden under arbejdet også efter en afbrydelse kan 
der efter valg integreres en håndvasketank i højre side af maskinen.

LED-arbejdsbelysningLED-belysning 
til kørsel på vejen
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Påbygningssåmaskinen GreenDrill til mellemafgrøder er 
den ideelle løsning til såning af mellemafgrøder og udlæg 
i en enkelt arbejdsgang. GreenDrill-såsædsbeholderen, der 
er nemt tilgængelig via gangbroen, rummer 200 l. Prelplader 
sikrer, at såsæden fordeles ensartet i hele arbejdsbredden. 
Udbringelsespunktet kan indstilles foran og bag striglen. 

Såning af mellemafgrøde og udlæg 
med GreenDrill 200-E

  GreenDrill-såsædsbeholder

  Prelplade 

Udstyr | Belysning | GreenDrill 200-E

  Så mellemafgrøder og fin såsæd direkte 
ved stubbearbejdningen eller jordbearbejdningen

  Forskellige doseringsvalser er tilgængelige
  Indarbejdning på et bredt areal via prelplade
  Let adgang via trin
  Moderne betjeningsterminal i to udstyrsvarianter

Vigtigste argumenter

Maskinen kan betjenes med betjeningsterminal 5.2. Den 
bruges til kobling af både såakslen og blæseren. Desuden er 
en menu med valgmuligheder til rådighed til understøttelse 
af kalibreringen og visning af kørehastigheden, det bearbej-
dede areal og antal arbejdstimer. Såakslens omdrejningstal 
tilpasses automatisk efter skiftende kørehastigheder, når 
betjeningsterminalen sluttes til den 7-polede stikbøsning 
til traktorsignalet.
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KX/KG/CombiDisc/Centaya

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

Tekniske data

Rotorgrubber KX/KG

Model

Arbejdsbredde 

(m)

Transportbredde 

(m)

Ydelsesbehov 
fra 

(kW/hk)

Til traktorydelse 
indtil 

(kW/hk)

Antal 
tandholdere

Basisvægt uden 
pakvalse fra 

(kg)

Basisvægt 
med pakvalse 

KW 580 fra 
(kg)

KX 3001 3,00 3,00 66/90 142/190 10 1.350 1.969

KG 3001 Special 3,00 3,00 66/90 161/220 10 1.340 1.959

KG 3501 Special 3,50 3,50 77/105 161/220 12 1.450 2.029

KG 4001 Special 4,00 4,03 88/120 161/220 14 1.580 2.199

KG 3001 Super 3,00 3,00 66/90 220/300 10 1.360 1.979

KG 3501 Super 3,50 3,50 77/105 220/300 12 1.480 2.059

KG 4001 Super 4,00 4,12 88/120 220/300 14 1.610 2.229

Type

Arbejdsbredde 

(m)

Transportbredde 

(m)

Ydelsesbehov 
fra 

(kW/hk)

Til traktorydelse 
indtil 

(kW/hk)

Antal 
tandholdere

Basisvægt uden 
pakvalse fra 

(kg)

Basisvægt 
med pakvalse 

KW 580 fra 
(kg)

CombiDisc 3000 3,00 3,00 59/80 205/280 24 880 1.425

Kompakt liftophængt tallerkenharve CombiDisc

Pakvalser

Type

Tandpakkervalse Trapezringvalse Kileringsvalse Kileringsvalse 
med matrixprofil

KWM 600PW 600 TRW 500 TRW 600
KW 
520* KW 580

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

Diameter (mm) 600 500 600 520 580 600

Basisvægt fra (kg)

med 12,5 cm rækkeafstand 521 598 675 534 612 – 638 733 828 339 521 593 668 529 606 669

med 14,6 cm rækkeafstand – – – – 572 – – 692 – – – 567 – – 578 –

med 15,0 cm rækkeafstand – – – 494 – – 592 – – – 481 – – 500 – –

med 15,4 cm rækkeafstand – – – – – – – – 759 – – – 603 – – 638

*kun for rækkeafstand 12,5 cm og arbejdsbredde 3 m 
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Tekniske data

Påbygningssåmaskine Centaya

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

Man skal kontrollere de tilladte akselbelastninger og totalvægten på traktoren. Man skal overholde færdselslovens bestemmelser. 
Ikke alle listede kombinationsmuligheder er mulige for alle traktorproducenter og/eller under de gældende nationale regler.

¹ Vægt for grundmaskine 1.600 l med skærsæt, 12,5 cm rækkeafstand, exaktstrigle

² Vægt for grundmaskine 2.000 l med skærsæt, 12,5 cm rækkeafstand, exaktstrigle

Centaya 3000 Super Centaya 3500 Super Centaya 4000 Super

Skæresystem RoTeC pro/TwinTeC RoTeC pro/TwinTeC RoTeC pro/TwinTeC

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

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

Ydelsesbehov fra (kW/hk) 81/110 103/140 132/180

Beholdervolumen (l) 1.600/2.000

Indfyldningshøjde (m) 2,17/2,25

Påfyldningsbredde (m) 2,43

Påfyldningsdybde (m) 0,91

Rækkeantal 20/24 24/28 26/32

Rækkeafstand (cm) 15,0/12,5 14,6/12,5 15,4/12,5

Vægt med RoTeC pro-Skær uden jordbearbejdning (kg) 1.239¹/1.254² 1.367¹/1.383² 1.509¹/1.524²

Vægt med TwinTeC-skær uden jordbearbejdning (kg) 1.307¹/1.322² 1.435¹/1.450² 1.613¹/1.629²

Vægt med KG 01 Special/RoTeC pro-skær/PW 600 (kg) 3.095¹/3.110² 3.415¹/3.431² 3.763¹/3.778²

Vægt med KG 01 Special/TwinTeC-skær/KW 580 (kg) 3.168¹/3.183² 3.465¹/3.480² 3.861¹/3.877²
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AMAZONE Service – 
altid i nærheden af dig
Din tilfredshed er vores drivkraft

AMAZONE SmartService 4.0
Til de stadigt mere komplekse maskinteknologier udnytter 
AMAZONE med SmartService 4.0 virtuel og udvidet realitet 
og digitale medier til service-, undervisnings- og vedligehol-
delsesarbejder.

1   SmartTraining: Skoling og undervisning i komplekse 
maskiner under anvendelse af Virtual Reality-teknologi (VR).

2   SmartLearning: Interaktiv førerundervisning til brugeren 
af kompleks maskinbetjening (www.amazone.de).

3   SmartInstruction: Reparations- og vedligeholdelsesanvisninger 
til Augmented Reality (AR) og mobile terminaler.

4   SmartSupport: Direkte lokal understøttelse fra servicetekniker 
til Augmented Reality (AR) og mobile terminaler.
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AMAZONE Service

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. Origi-
naldele til rimelige priser betaler sig i det lange løb.

Vælg hellere originalen 
med det samme

Fordelene ved de originale reserve- og sliddele
  Kvalitet og driftssikkerhed
  Innovation og effektivitet
 Øjeblikkelig tilgængelighed
  Høj gensalgsværdi på brugte maskiner

Vælg derfor originaldele!

VDMA-kampagne: 
Pro-Original

Til det formål satser vi på vores kompetente salgspartnere. 
De er også i service spørgsmål, den pålidelige partner for 
landmænd og maskinstationer. Gennem løbende kurser sikres 
det, at vores salgspartnere og serviceteknikere altid har ind-
gående 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 garan-
teres 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. 34.000 forskellige reserve- og 
sliddele kommissioneres og håndteres af vores højmoderne 
lagersystem. Dagligt sendes der op til 800 ordrer til vores 
kunder.

Vi tilbyder dig en førsteklasses 
reservedelsservice
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Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende! De tekniske data kan afvige alt efter monteret udstyr. 
Billederne af maskinerne kan afvige fra, hvad det enkelte lands færdselslov foreskriver.
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