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Såteknik til det moderne landbrug

65 år med AMAZONE-såteknik

De liftophængte såmaskiner D9 og kombinationsså-

maskiner AD er resultatet af 65 års erfaring indhøstet 

af markedets førende producent inden for området 

såteknik. 

»Du skal ikke bekymre dig om høsten, 

men om den rigtige tilberedning af dine marker.« 

(Confucius ca. 500 f.Kr.)

DLG Test Report 5724F

www.dlg-test.de

Testkriterier Test Resultat Bedømmelse

Udsåsmængde meget godt ++
Tværfordeling meget godt ++

Bedømmelsesområde: ++/+/o/–/– – (o = Standard)

Indholdsfortegnelse

Moderne såteknik til såning i pløjet 
og stubharvet jord s. 02-03

De liftophængte såmaskiner
D9 Special og D9 Super s. 04-07

Kombinationssåmaskinerne 
AD Special og AD Super s. 08-09

Vario-Control s. 10-11

Såkasse og indstilling af såsædsmængde
Hydraulisk topstang s. 12-13

Såning i pløjet og stubharvet jord s. 14-15 

Roller Drill System RDS  s. 16-17 

Kileringsvalse s. 18-19

Rulleskæret RoTeC-Control s. 20-21

Slæbeskæret WS s. 22-23

Exakt- og rullestrigle s. 24-25

Valser og jordbearbejdningsmaskiner s. 26-27

Betjeingsterminalerne 
AMALOG+, AMADRILL+ og AMATRON 3 s. 28

D9-60 Super  s. 29

D9 9000-2T og D9 12000-2T s. 30-31

Tekniske data s. 32
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Indledning, såteknik

Mekaniske såkombinationer – 
moderne og pålidelige

Målet er: mere præcis, mere betjeningsvenlig og mere 

stabil. Vælg den kombination, der passer bedst til dig, 

i vores omfattende program.

AMAZONE så- og jordbearbejdningsmaskiner i perfekt 

kombination: Jordbearbejdning, genpakning, klargø-

ring af såbed, præcis udsåning i ensartet dybde, jævn 

tildækning af såsæden og en sporfri, velstruktureret 

mark efter arbejdet. Det er forudsætningerne for en 

god vækst og en optimal høst. Tjen penge med 

AMAZONE-maskiner!

D9 og AD til såning i pløjet og stubharvet jord
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De liftophængte såmaskiner D9 Super og D9 Special

De liftophængte såmaskine D9 kan anvendes alene 

eller kombineret med alle aktive jordbearbejdnings-

maskiner til såning i pløjet eller stubharvet jord. Derfor 

er disse såmaskiner forsynet med enten WS-slæbe-

skær eller RoTeC-Control-skiveskær efter eget valg.

Alle liftophængte såmaskiner er som stan-

dard udstyret med store hjul med en 

 diameter på ca. 600 mm for at reducere 

uønskede hjulspor.

D9 4000 Super med 4 m arbejdsbredde 
og RoTeC-Control-rulleskær

D9 3000 Super med 3 m arbejdsbredde 
og RoTeC-Control-rulleskær. 
(her med advarselstavler på siden 
specielt til Frankrig)
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D9 3000 Super med 3 m arbejdsbredde 
kombineret med en rotorgrubber KG og 

en tandpakkervalse PW i transportposition

D9 Super

D9 Super fås til mellemstore og større bedrifter i ar-

bejdsbredderne 3 m, 3,5 m og 4 m.

I sammenkoblingsrammer fås D9 Super også i arbejds-

bredder på 9 m og 12 m.

Den stabile konstruktion tillader ved den 3 m brede 

D9 Super en forøgelse af den 600 liter store såkasse, 

med en beholderoverbygning, på op til 1000 l ialt.

D9 Special

D9 Special fremstilles til små og mellemstore bedrifter 

i arbejdsbredder på 2,5 m og 3 m. Med denne prisbillige 

basis-serie har også den lille bedrift og deltidslandman-

den mulighed for at arbejde med AMAZONE-kvalitet. 

Det betyder: ingen kompromiser med doseringspræ-

cision og tildækning af såsæden. Tankstørrelserne 

ved den 3 m brede D9 Special går fra 450 l til maksi-

malt 850 l ved montering af en beholderoverbygning 

på 400 l.

D9 Special · D9 Super

Stabil konstruktion
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Fleksibel og pålidelig i brug

Kombinationer med liftophængte såmaskiner 
D9 Special og D9 Super

AMAZONE-systemet »Overløft« muliggør kombinatio-

nen af D9 Super og D9 Special med AMAZONE-rotor-

harve KE og AMAZONE-rotorgrubber KG i forbindelse 

med AMAZONE-pakvalse-programmet.

Således kan klargøringen af såbedet og såningen klares 

kombineret i én overkørsel. Med få greb uden brug af 

værktøj kan D9 frakobles til solobrug.

Med AMAZONE-systemet »Overløft« trækkes såma-

skinen forover ved transport og vending, så behovet 

for løftekraft reduceres, og skærene kommer bedre fri 

af jorden.

Desuden fås der også koblingsdele til D9, der muliggør 

en fast montering på en jordbearbejdningsmaskine.

Hjulspor kan desuden løsnes af en sporløsner med 

stensikring foran yderskæret.

Liftophængte såmaskiner i solodrift kan udstyres med 

sporløsnere, der dækker traktorens spor til udefra. Til 

meget stenede jorde fås specielle affjedrede sporløs-

nere.

Mekaniske koblingsdele

AMAZONE-system »Overløft«
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D9 Special · D9 Super

Markør til D9

Hydraulikcylindre bringer markørerne på D9 Super fra 

arbejdsposition til lodret hvileposition. Derved kan der 

sås ved markkanterne, og forhindringer kan passeres. 

Ved omskiftning af markørerne tæller køresporskontrol-

systemet videre for at anlægge kørespor i den ønskede 

rytme. Spormarkørerne ved D9 Super er sikret mod 

beskadigelse med en springbolt.

For at fl ytte vægten af markørerne og dermed tyngde-

punktet af såkombinationen længere fremad mod 

traktoren monteres markørerne på rotorgrubberen 

 eller rotorharven. En stor fordel ved denne model er, 

at markørerne også kan bruges, når jordbearbejd-

ningsmaskinen anvendes alene, f.eks. ved jordbear-

bejdning forud for såningen eller i forbindelse med en 

enkeltkornssåmaskine.

Via den forkrøppede udligger, markeres sporet også 

godt i klumpet jord. Udliggerne med integreret fjeder 

reducerer desuden belastningen betydeligt, hvis der 

opstår kraftig belastning.

Markørerne på D9 Special hæves eller sænkes til 

vandret med en hydraulisk aktiveret skifteautomatik. 

Betjeningen sker med en enkeltvirkende styreventil, 

der også lader det hydrauliske køresporskontrolsy-

stem tælle videre ved hver omskiftning.

Markør D9 Special

Spormarkør D9 Super

Markør på jordbearbejdningen
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Via kombinationen af kombinationssåmaskinerne AD 

med AMAZONE jordbearbejdningsmaskiner og valser 

opstår der en såkombination, der er afstemt optimalt 

efter hinanden som en »alt-i-en-løsning«.

Kombinationssåmaskinerne AD er monteret direkte på 

pakkervalsen. Derved bliver den samlede såkombina-

tion kort og kompakt i konstruktionen. Den supersta-

bile maskine har på grund af denne konstruktion med 

et godt tyngdepunkt et ringere løftekraft behov sam-

menlignet med andre maskiner. Den lave belastning 

af baghjulene gør traktorens kørespor mindre markante 

på forageren.

Med henblik på jordbearbejdning uden såmaskine 

kan kombinationssåmaskinen AD med få greb hurtigt 

adskilles fra valsen med rotorharve eller rotorgrubber. 

Takket være det mekaniske drev af såmaskinen uden 

blæser er påbygningen på rotorharver meget enkel. 

AD kan også kombineres med rotorharver fra andre 

producenter.

Kombinationssåmaskinerne AD Special og AD Super
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AD Special · AD Super

Såkombinationer med AD Special og AD Super

AD Super

Den liftophængte såmaskine AD Super fås til mellem-

store og større bedrifter i arbejdsbredderne 3 m, 3,5 m 

og 4 m. Meget ofte anvendes denne såmaskine med 

rotorgrubbere, Kileringsvalse og RoTeC-Control-rulle-

skær som universel kombination til såning i pløjet og 

stubharvet jord.

AD Special

Til små og mellemstore bedrifter fremstiller AMAZONE 

den prisgunstige kombinationssåmaskine AD Special 

med en arbejdsbredde på 2,5 m og 3 m. AD Special 

anvendes ofte også kombineret med allerede eksiste-

rende rotorharver. Det ekstra store drivsporehjul sikrer 

en pålidelig udsædsdosering selv ved vanskelige for-

hold.

AD 3000 Super med beholderoverbygning kombineret med 
rotorgrubberen KG, Kileringsvalse KW, RoTeC-Control- 
rulleskæret og rullestrigle.
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Rigtig dosering af 
 såsæden er guld værd!

Doseringen er optimeret yderligere, hvad angår trans-

portegenskaber og fordeling på langs. Dette opnås 

ved kombinationen af et 80 mm Control-såhjul i kombi-

nation med en nydesignet bundklap og et doseringshus. 

Knastsåhjulenes store diameter bevirker, at såsæden 

adskilles længere inde i doseringsenheden. Et jævnt 

træk sikres af det trinløse variogear.

Variogear (set indefra) Control-såhjul
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Dosering og kalibrering med maksimal  præcision 
med Vario-Control

Control-såhjul:

Kombinationen af fi nsåhjul (orange) og normalsåhjul 

(grøn) gør det muligt at udbringe såmængder fra 

1,5 kg/ha til 400 kg/ha uden at skifte såhjul. Omskift-

ningen sker på få sekunder.

Med det trinløst justerbare og smidigt kørende vario-

gear doseres såsædsmængder fra 400 kg og ned til 

kun 1,5 kg pr. hektar med største præcision. Naturlig-

vis doseres alle typer såsæd som raps, græs, korn 

samt ærter og bønner med samme nøjagtighed.

Det trinløse variogear, der arbejder uden ryk, er vedli-

geholdelsesfrit og enkelt at betjene. Røreakslen stand-

ses til såning af raps ved at trække en fjederstift ud. 

Maskinen er med få greb forberedt til kalibrering.

Vario-Control

DLG Test Report 5724F

www.dlg-test.de

Testkriterier Test Resultat Bedømmelse

Udsædsmængde meget godt ++
Tværfordeling meget godt ++

Bedømmelsesområde: ++/+/o/–/– – (o = Standard)
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Den store såkasse er lukket støv- og regntæt med 

det stabile klaplåg med gummipakninger. Med griberø-

ret og gastrykcylinderen er låget meget let at betjene. 

På grund af såkassernes og overbygningernes forskel-

lige størrelser kan kapaciteten varieres fra 450 l til 

1000 l ved 3 m arbejdsbredde.

Store trappetrin og stabile gelændere giver sikkerhed 

ved opstigning på gangbroen og gør det sikrer at 

fylde såmaskinen.

Som ekstraudstyr fås skillevægge, der forhindrer, at 

såsæden rutsjer ved kørsel på stejle skråninger.

En rapsindsats sættes med få greb ind i såkassen til 

 reduktion af rapsrestmængden.

Påfyldningshjælpen gør det lettere at fylde såkassen med 
 sækkevarer.

Sikkerhed ved såkassen frem for alt
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Indstilling af såsædsmængde

Med såsædsmængdeindstillingen er det muligt at 

variere udsædsmængden under kørsel for at tilpasse 

den til jordforholdene. Den hydrauliske såsæds-

mængdeindstilling er sammen med hydraulisk juste-

ring af skær- og strigletryk tilsluttet en fælles styreven-

til, så udsædsmængden også kan øges, når skær- 

og strigletrykket øges, f.eks. på lerpartier. Med den 

elektronisk styrede sådsædsmængdeindstilling 

i forbindelse med AMADRILL+ eller AMATRON 3 kan 

udsædsmængden ændres opad eller nedad i frit valg-

bare spring.

Såkassen
Hydraulisk topstang

Hydraulisk topstang til AD-såkombinationer

For at jordbearbejdningsredskabet også kan benyttes 

som en solomaskine, tilbyder AMAZONE den hydrau-

lisk indstillelige topstang til alle AD-såkombinationer, 

der er udstyret med en kileringsvalse 580 eller en 

tandpakkervalse 600. Ved hjælp af en speciel stang-

konstruktion er topstangen fastgjort mellem jordbear-

bejdningsredskab og såmaskine, så såmaskinen vippes 

fremad ved hjælp af en hydraulikcylinder. Herunder 

 løftes skær og strigle min. 100 mm, og jordbearbejd-

ningsredskabets tænder sænkes ca. 30 mm længere 

ned i jorden. 

I denne position kan maskinen uden problemer benyt-

tes til forudgående bearbejdning af arealerne. Af andre 

fordele kan nævnes muligheden for præcis forbear-

bejdning i markens hjørner og den større frihøjde ved 

arbejde på forageren.
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Såning i pløjet og stubharvet jord med mekaniske 
såkombinationer

AMAZONE-såkombinationerne har ofte vist deres 

værd både ved den prisgunstige såning i stubharvet 

jord og ved den konventionelle såning i pløjet jord.

Ved såning i pløjet jord er rotorharven og tandpakker-

valsen sammen med en mekaniske såmaskine og WS-

slæbeskær en fremragende kombination. Rotorharven 

Rotorgrubber KG 
med tænder på greb

Kileringsvalse 
KW
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Såning i pløjet 
og stubharvet jord

Det klares med såning i stubharvet jord!

Sådan virker den aktive såkombination: 

Iblanding af strå, klargøring af såbed og såning 

i en arbejdsgang

Ved stor tørhed når kapillar-
vandet den spirende plante.

Store mængder regnvand 
siver ganske enkelt ned 
i de løse områder, der ikke 
er tromlet.

Luftskifte i løs jord – 
 rødderne kan ånde.

bearbejder og jævner jorden, herefter følger genpak-

ningen med tandpakkervalsen. Således er såbedet op-

timalt forberedt til de efterfølgende WS-slæbeskær.

Til såning i stubharvet jord anbefaler vi en kombination 

af rotorgrubber, kileringsvalse og såmaskine med 

 RoTeC-Control-rulleskær. Rotorgrubberen løsner også 

hård, fast jord og holder samtidig arbejdsdybden, da 

tænderne »griber i«. Samtidig iblandes stråene. Takket 

være store mellemrum mellem tænderne kan strå- 

jordblandingen problemfrit passere forbi maskinen, 

også oven over værktøjsholderen. Den efterfølgende 

planeringsbjælke bearbejder volde og furer.

Kileringsvalse genpakker jorden i striber, således at en 

tredjedel af jorden genpakkes, og så to tredjedele af 

jorden forbliver løs. RoTeC-Control-skær placerer der-

efter såsæden præcist i de genpakkede striber.

RoTeC-
Control

Exakt-
strigle

Exaktstrigle

RoTeC-Control-skær

Kileringsvalse

Planerbjælke

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

Sådan fungerer Roller Drill-systemet

1.  Genpakning: For at forsyne såsæden optimalt med 

vand pakker kileringsvalsen jorden i striber langs 

såfuren.

2.  Såning: I det glatte spor på de genpakkede striber 

følger rulleskæret RoTeC-Control særligt roligt og 

trækker en meget præcis fure og lægger såsæden 

ned i den genpakkede bund af furen. 

Oversigt over 
 RDS-pluspunkterne:

Rotorgrubber KG 
med tænder på greb

Kileringsvalse 
KW

Præcis genpakning – præcis såning – fl eksibel nedfældning

Kontrolleret genpakning af 
 såfuren med kileringsvalse

3.  Tildækning: Exaktstriglen eller rullestriglen dækker 

såsæden med løs jord efter den indstillede intensi-

tet. Rullestriglen trykker jorden over  såsæden med 

trykruller.
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Roller Drill System RDS

RoTeC-
Control

Rulle-
strigle

Samspillet mellem
1   homogent forpakkede striber,
2   dybdeføringsskiver eller -ruller,
3   konstant højt og effektivt skærtryk samt
4   indstillelig intensitet ved Exakt- eller  rullestrigle

viser sig som et perfekt system, der også sikrer, at 

såskæret kører ekstremt roligt ved høj hastighed.

Kontrolleret tildækning af  såsæd 
med Exakt- eller rullestrigle

Kontrolleret placering af såsæd 
med RoTeC-Control-skær

Præcis placering også i stenet jord

Hvis RoTeC-Control-skæret rammer en sten, løftes det blot op af jorden. Ved et andet skær med parallellogram-

ophæng med en trykrulle fastgjort ubevægeligt på skæret, sker det to gange.
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Sikker såning!

Ved kraftig tørke – vandpumpeprincippet
De pakkede striber jord sørger for at lukke jorden direkte i sårækken. 

På den måde når kapillarvandet også den spirende plante, når det er tørt.

Kileringsvalsen får jorden til at arbejde som en vandpumpe.

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 jorderosion. Her 

arbejder jorden som dræn.

Mellem rækkerne er der stadig nok løs jord til at kunne dække såsæden med, også når 

jorden er tung og våd.

Luftskifte – lungeprincippet
Gennem den løse jord kan der ske et luftskifte, så rødderne kan ånde.

Kileringsvalse: Målrettet genpakning ...

... sikrer gode fremspiringvilkår

Pakvalsens vigtigste opgave er genpakning af jorden. 

Kileringsvalsen danner med sine gummiringe pakkede 

striber jord, hvori såsæden placeres. Den efterfølgende 

strigle dækker frøene med løs jord fra striberne med 

ikke-pakket jord.

Takket være genpakningen af jorden i striber har plan-

terne 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 leveres til tiden.

Genpakkede striberløs jord

Kileringsvalsen efterlader homogene forpakkede stri-

ber uden aftryk. Sammenlignet med pakvalser med 

andre profi ler er det en afgørende fordel, at det især 

sikrer, at såskæret kører roligt. 
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Sikker transport og brændstofbesparelse

Lukket valse

Generelt gælder det, at lukkede pakvalser kører bedre 

end åbne pakvalser, især på løs og let jord. Åbne 

 pakvalser tilstopper også nemmere end de lukkede. 

På Kileringsvalsen sidder gummiringene derfor på et 

lukket rør. Når kileringene synker ned i den løse jord, 

bærer røret såmaskinen over hele længden.

Robust valselegeme i stål

Stor diameter

derfor en stor diameter på 520 mm eller 580 mm. 

 Kileringsvalsen kører dermed også sikkert på vanske-

lige underlag.

Pakvalser med stor diameter kører roligere end de 

mindre pakvalser. Derfor kan der opnås højere såha-

stighed med kileringsvalsen, samtidig med at udså-

ningen er yderst præcis. 

De mekaniske kombinationssåmaskiner AD afstøttes 

komplet på pakvalsen. Vægtoverførslen til valsen er 

 således optimal. Den samlede vægt bæres sikkert, 

og det giver en præcis sådybde. Jordbearbejd-

ningsmaskinen, eksempelvis rotorgrubberen, 

kan derimod køre uhindret over sten.

AD 3000 Super

Pakvalser med stor diameter kører bedre, da vægten 

 virker på en større kontaktfl ade. Kileringsvalsen har 

Støddæmpning via 

luftpuder

Metalindlæg 

sikrer maksimal stabilitet og perfekt stabilitet

Afstandsring med 

smudsafvisende 

 overfl ade
Tilklæbning og tilstopning er ikke 

længere noget problem.

Kileringsvalse
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RoTeC-Control-skæret arbejder stort set uden slitage. 

Selv ved store halmmængder og planterester tilstoppes 

de ikke. Udformningen af sårillen og den optimale 

 såsædsføring i jorden skyldes på den ene side såski-

ven og på den anden side en fureformer. Den elastiske 

plastskive forhindrer, at jorden bliver hængende på 

 såskiven, medvirker til at danne sårillen og styrer den 

indstillede sådybde nøjagtigt.

Ved meget store sådybder tages dybdeføringsskiven 

helt af med et greb.

RoTeC-Control-skær med dybdeføringsskive Control 10 

med 10 mm bred kontaktfl ader.

Placering af såsæd med RoTeC-Control- rulleskær 
til såning i pløjet og stubharvet jord, 
for alle såkombinationer

1
2

3

Indstillinger3Såskive

Fureformer

Dybdeføringsrullen Control 25
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RoTeC-Control-skær

RoTeC: I mellemtiden gennemprøvet mere end 
250.000 gange!
Blev tildelt en sølvmedalje på AGRITECHNICA
Den meget nøjagtige og præcist kontrollerede dybdefø-

ring af RoTeC-Control-skæret opnås med dybdeførings-

skiven Control 10 med en 10 mm bred kontaktfl ade 

eller dybdeføringsrullen Control 25 med en 25 mm 

bred kontaktfl ade. Da denne dybdeføring er monteret 

direkte på siden af skæret, arbejder dette princip mere 

nøjagtigt end skærsystemer med efterlejret fast forbun-

det dybdeføringsrulle. Med dybdeføringsskiverne eller 

-rullerne sker grundindstillingen af sådybden hurtigt, 

enkelt og komfortabelt via skærtrykket. I modsat fald 

kan der på såskæret efterjusteres trinløst i 3 indstil-

lingstrin uden brug af værktøj.

RoTeC-Control-skærene køres med et skærtryk på 

op til 35 kg. Derfor er det faktisk virksomme skærtryk 

ved AMAZONE sammenligningsmæssigt højrere, fordi 

trykket ikke fordeler sig på skæret og den efterløbende 

trykrulle, men udelukkende indvirker på skæret. Ved 

rapssåning eller tidlig såning under tørre forhold kan 

man også uden problemer så med lavt skærtryk.

Afhængigt af maskintypen fås rækkeafstande på 

12,0 cm til 16,6 cm.

Kvalitet og pålidelighed via:

• Såskive i robust borstål

• Lille diskvinkel for minimal jordbevægelse

•  Slidstærk plastskive til rengøring og som justerbar 

dybdebegrænser

Den store afstand mellem den bageste og den forreste 

række skær sikrer såning uden tilstopning, selv ved 

store mængder halm.

Med kun en skæreskive per skær garanterer AMAZONE 

også ved en rækkeafstand på 12,5 cm og såning i 

stubharvet jord ved høj hastighed materialegennemløb 

uden tilstopning i mellemskærs-området.

Strigletryk
Skærtryk
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Placering af såsæd med WS-slæbeskæret efter 
 ploven – robust og præcist

WS-skæret er fremragende egnet til såning efter plov 

eller ved små mængder halm, 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 

sikkerhed mod tilstopninger omkring skærene. En 

tragt i skæret fører såsæden nøjagtigt hen bag skær-

spidsen. Skærholderen forhindrer tilstopning af 

skærudløbet ved nedsætning af maskinen.

Afhængigt af maskintypen fås rækkeafstande på 12,0 

cm til 16,6 cm (se de tekniske data).

Til meget overfl adisk såning på lette jorde eller i 

stubharvet jord med middel halmindhold er sabel-

skærspidsen udviklet. Uden meget besvær kan 

denne udskiftes med WS-skærspidsen.

Båndsåsko til fordeling af sæden i striber og til 

 reduktion af sådybden er lette at montere.

Skærspids af 
hårdt støbejern

Skærholder
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WS-skær

Striglen med efterstillede tænder anvendes primært til 

WS-skær. Til jorde uden halm og med ringe halmdæk-

ning er dette et prisbilligt alternativ, der er skånsomt 

mod jorden. Striglemonteringen er udstyret med en in-

tegreret baksikring og forhindrer dermed skader på 

striglen ved utilsigtet tilbageløb af maskinen.

Tildækning af sæden med strigle med efterstillede tænder – 
robust og billigt
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Spormarkører til barjordsspor Indstilling af skærtryk

Når der anlægges kørespor, sænkes sporskiverne 

automatisk og markerer det netop anlagte kørespor. 

Herved bliver køresporene synlige på marken, allerede 

før afgrøden er kommet op.

Skærtrykket indstilles ved mekaniske såmaskiner 

 enten mekanisk eller hydraulisk.

Tildækning af såsæd med 
Exaktstriglen 

Exaktstrigle 

Testbedømmelse 

profi  7/2005

 »Exaktstriglen  arbejder 

 ekstra godt …«

Exaktstriglen til tildækning af de åbne såriller og til 

planering arbejder uden risiko for tilstopning selv ved 

store mængder halm. Med enkelte drejelige lej rede 

strigleelementer tilpasser den sig til ujævnheder 

i jorden og sikrer en ensartet tildækning af såsæden 

og er velegnet til stråfri og strårige arealer.

Strigletrykket indstilles mekanisk centralt via fl ytning af 

bolte. Ved den hydrauliske indstilling af strigletrykket 

fastlægges forinden en minimal og en maksimal værdi 

ved indstikning af bolte. På den måde kan strigle- og 

skærtrykket samtidig hurtigt tilpasses skiftende jorder 

med kun én styreventil under kørslen. Exakt-
strigle

Hydraulisk 
indstilling af skærtryk

Spormarkører til 
barjordsspor

Mekanisk 
indstilling af strigletryk
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Ekstra tryk med rullestrigle

Rullestrigle

Rulle-
strigle

Rullestriglen presser jorden via såfuren, så der opstår 

optimale spiringsforhold. Dette anbefales især på mild 

til tør jord ved såning af sommerafgrøder eller raps. 

Der opstår en bølgeformet overfl adeprofi l med mindre 

erosion. En særlig fordel er at, trykket på rullestriglen 

kan indstilles helt uafhængigt af skærtrykket. 

striglen med efterstillede tænder indstilles meget 

præcist.

Exaktstriglen justeres trinløst 

via spindler. Rullestriglen ind-

stilles centralt via en strigleju-

stering med overbelastnings-

sikring. Ved rullestriglen kan 

rulletrykkekraftens intensitet 

også indstilles meget fl eksi-

belt, og trykrul lerne kan des-

uden sættes helt ud af kraft. 

Dermed kan trykrullerne for 

eksempel løftes ved senså-

ning om efteråret under våde 

forhold. Via et hulbillede kan 

Mekanisk indstilling 
af strigletryk

Strigletrykjustering

Strigle
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En passende pakvalse og jordbearbejdnings-
maskine til alle såkombinationer

Tandpakkervalse PW: 420 mm
2,50 m; 3,00 m arbejdsbredde

Tandpakkervalse PW: 500 mm
2,50 m; 3,00 m; 3,50 m; 

4,00 m arbejdsbredde

Tandpakkervalse PW: 600 mm 
3,00 m; 4,00 m arbejdsbredde

Tandpakkervalse

•  Genpakning over hele overfl aden

•  Få tilstopninger, også på klæbrig jord 

og ved meget halm

•  Slidfast afstryger som standard med 

 hårdmetalbelægning (3 til 5 gange 

så lang levetid i forhold til afstrygere 

uden belægning)

•  Dybtliggende afstrygere sørger også 

på våde jorde for en jævn overfl ade

2,50 m; 3,00 m; 4,00 m arbejdsbredde

Rotorharve med »slæbende« tænder

3,00 m; 3,50 m; 4,00 m arbejdsbredde, fast; 

4,00 m; 5,00 m; 6,00 m  arbejdsbredde, 

sammenklappelig

Rotorgrubber med tænder »på greb«
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Pakvalser

Kileringsvalse KW: 520 mm
2,50 m; 3,00 m arbejdsbredde

Kileringsvalse KW: 580 mm
3,00 m; 3,50 m; 4,00 m arbejdsbredde

Cracker-Disc-valse CDW: 550 mm
3,00 m; 3,50 m; 4,00 m arbejdsbredde

Kileringsvalse

•  Universel til alle jorde og forhold

•  Genpakning i striber. Såsæden lægges ud 

i det efterfølgende spor i genpakkede striber

•  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

Påbygningssåmaskine AD i kombination 
med dybdeløsner TL, rotorgrubber KG 
og kileringsvalse KW

Cracker-Disc-valse

•  Specielt til meget lerede jorder

•  Maksimal fi ndeling takket være store stålpakkerringe 

med bølgeprofi l og knive

•   Stor diameter på 550 mm velegnet til stor såkom-

bination

•   Integrerede tværforbindelsesstykker sikrer stor 

egen fremdrift

•  Afstrygere renser mellem stålringene, ingen afgrø-

derester og tilstopninger

•  Knive med overbelastningssikring

•  Robust, lukket ståltromle
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Styring af betjeningsterminal 
AMALOG+, AMADRILL+ og AMATRON 3

AMALOG+, AMADRILL+ og AMATRON 3, giver dig 

mulighed for at styre kørespor-systemet og spormar-

kører. Etableringen af kørespor kontrolleres via en sen-

sor, og det er nemt at om programmere til andre køre-

sporsrytmer. På displayet kan du se markørernes 

arbejdsposition og køresporskontrolsystemet, endvi-

dere det tilsåede areal og fyldstanden i såsædsbehol-

deren. 

Med AMADRILL+ eller AMATRON 3 kan du ændre 

 udsædsmængden i hvilken som helst trin direkte fra 

førerhuset. Desuden kan du anlægge intervalkørespor 

i bakket terræn med AMATRON 3. 

Ved hjælp af et integreret interface kan AMATRON 3 

nemt og sikkert forbindes med mange gængse GPS-

terminaler og Pocket PC/PDA-løsninger – med et ka-

bel eller via Bluetooth, efter eget valg. Derved har du 

mange muligheder til rådighed, eksempelvis vedrøren-

de automatisk dokumentation af ydelse. En afgørende 

fordel ved AMATRON 3-kørecomputeren: Du kan an-

vende den som betjeningsterminal til fl ere maskiner 

og derved sammen med andre AMAZONE-redskaber. 

AMALOG+

AMADRILL+

AMATRON 3:
Betjeningsterminalen til såmaskiner, gødningsspreder og sprøjter
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Exaktstrigle

Stor arealydelse, præcist såarbejde – 
D9-60 Super, 6 m arbejdsbredde

Enkel og stabil teknik til store bedrifter

D9-60 Super med 6 m arbejdsbredde består af to 

3 m-såmaskiner, der er monteret på en koblingsramme 

med store gummihjul. Det giver en såmaskine med 

stor kapacitet til en favorabel pris. På lette jordtyper er 

det muligt at montere fi re hjul i stedet for de to store 

gummihjul.

Den kompakte konstruktion sikrer, at enheden kan 

bruges som trepunkts-solomaskine med traktorer 

i 130 kW (180 hk)-klassen.
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Overbevisende maskiner 

til store arealer

D9 12000-2T er en bugseret kombination, der består 

af tre D9 4000 Super, dvs. en samlet arbejdsbredde 

på 12 m. Hver af de tre maskiner kører selvstændigt, 

så de kan tilpasses jordforholdene, også når der er 

ekstreme ujævnheder. Tilkoblingsrammen trækkes af 

Den størst tænkelige arealydelse til gunstige priser – 
D9 12000-2T, 12 m arbejdsbredde,
D9 9000-2T, 9 m arbejdsbredde

en traktor i 180 kW (240 hk)-klassen. D9 9000-2T med 

9 m arbejdsbredde består af tre D9 3000 Super.

Under vejtransport og når der skal vendes på forageren, 

bliver de tre såmaskiner løftet op med »Piggyback«-

systemet. De meget stabile markører markerer sporet 

til midten af traktoren og løftes op til lodret, når der 

skiftes side. Den midterste såmaskine er udstyret med 
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et køresporskontrolsystem, der kan anlægge  kørespor 

i 12 m, 24 m eller 36 m afstand. Til transport bliver de 

to yderste maskiner klappet ind. I indklappet tilstand 

er transportbredden ca. 6 m. I alt skal der kun anven-

des to hydrauliske styreventiler på traktoren. De tre 

D9 Super kan også bruges enkeltvis.

Koblerammerne KR 12002 og KR 9002 giver mange 

anvendelsesmuligheder og er derfor særligt økonomi-

ske i brug. Alternativt kan tilkoblingsrammen udstyres 

med såmaskinen D9, enkornsåmaskinen ED eller med 

den korte tallerkenhave Catros.

D9 12000-2T
D9 9000-2T
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Tekniske data:
Liftophængt såmaskine D9 · Kombinationssåmaskine AD

Tekniske data

¹ Vægt på basisenhed med mekanisk skærtryksindstilling, Exaktstrigle, spormarkør og køresporskontrolsystem
² Den faktiske arbejdsbredde kan afvige op til maks. 3,2 cm afhængigt af skærtype

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforbindende! Udstyrsbetinget kan de tekniske data afvige. Billederne af maskinerne kan afvige fra, 
hvad det enkelte lands færdselslov foreskriver.

  D9 D9 D9 D9 D9 D9-60 D9 D9 AD AD AD AD AD
 2500 3000 3000 3500 4000 Super 9000-2T 12000-2T 2500 3000 3000  3500 4000
 Special Special Super Super Super      Special Special Super Super Super

Arbejdsbredde² (m) 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 6,00 9,00 12,00 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00

Rækkeantal  15/21 18/25 18/25 21/29 24/33 48/60 – – 15/20 18/24 18/24 21/28 24/32
WS-skær

Rækkeafstand 12,0/16,6 12,0/16,6 12,0/16,6 12,0/16,6 12,0/16,6 10,0/12,5 – – 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6
WS-skær

Rækkeantal  15/17/21 18/21/25 18/21/25 21/25/29 24/29/33 48 54/63/75 72/87/99 15/20 18/24 18/24 21/28 24/32
RoTeC-Control-skær

Rækkeafstand  12,0/14,7/ 12,0/14,3/ 12,0/14,3/ 12,0/14,0/ 12,0/13,8/ 12,0 12,0/14,3/ 12,0/13,8/ 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6
RoTeC-Control-skær 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6  16,6 16,6

Såkasseindhold 360 450 600 720 830 1200 1800 2490 360 450 600 720 830
uden udvidelse (l)

Såkasseindhold – 850 1000 1200 1380 1720 3000 4140 – 850 1000 1200 1380
med udvidelse (l)      2000

Vægt  630 690 780 918 1070 1540 – – 632 668 668 905 1047
WS-skær¹ (kg)

Vægt  710 760 850 1010 1180 1700 5950 7060 675 747 747 997 1153
RoTeC-skær¹ (kg)

Sikkerhed 
i alle situationer
Vejtransport

Til AMAZONE-såmaskinerne kan der fås et fast mon-

teret lysanlæg, der opfylder alle krav i færdselsloven.

Tjen penge med AMAZONE-såmaskiner

Pneumatisk-såmaskine 
AD-P Special

Pneumatisk-såmaskine 
AD-P Super

Pneumatisk kombination 
fronttank Avant til såning 
direkte i stubben

Såmaskinen Cirrus til 
store arealer

Såmaskinen Citan til 
 store arealer

Den pneumatiske 
 direkte såmaskine 
 Primera DMC

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 · www.bronsgroup.com · E-mail: brons@bronsgroup.com

MI 5599 (da_DK) 05.16

Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.dk E-mail: amazone@amazone.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


