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ZA-V – spridaren för alla tillfällen
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Lägg in en högre växel med ZA-V
Nu lanserar AMAZONE den effektiva gödselspridaren ZA-V, speciellt framtagen för höga arbetshastigheter
på upp till 30 km/h. ISOBUS-kommunikation, vågteknik och flera andra innovationer gör ZA-V till en av de
modernaste gödselspridarna i klassen.
Med en spridningskapacitet på upp till 390 kg/min och en maximal arbetsbredd på 36 m klarar den av upp
till 33 ha/h.
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”Vi använde inte ZA-V så länge, men tillräckligt för att vi skulle
märka hur bra den var.”
(profi – testrapport gödselspridare ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)

Se maskinerna i arbete:
www.amazone.tv

ZA-V

Upp till

Upp till

Arbetshastighet upp till

33 ha/h

390 kg/min

30 km/h

200 Hz vågteknik
med lutningssensor
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Behållare från

1 700 till 4 200 liter

Tungt vägande fördelar
Exakt spridningsbild med arbetsbredd upp till 36 m
ISOBUS-kommunikation är standard på Tronic-versionern
Övervakning och styrning av spridningsmängden med 200 Hz-vågteknik
Soft Ballistic System (SBS) ger extra skonsam spridning
Spridarverk för spridningsmängder upp till 390 kg/min
Smart omrörningssystem som inte skadar gödseln och begränsar varvtalet automatiskt när spjället
är stängt
Spridartallrikar med mycket snabb och exakt inställning av spridarvingarna via QuickSet
Den justerbara, elstyrda gränsspridningsutrustningen Limiter V+ sänks steglöst ner i materialflödet
och ger exakt kant-, gräns- och dikesspridning
Kompakt, tättslutande och lättanvänt kapell

Tungt vägande fördelar

Upp till

36 m arbetsbredd
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ISOBUS-

Den senaste
kommunikationstekniken

Justerbar, elstyrd gränsspridningsutrustning

Limiter V+
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ZA-V

Ram och behållare
Stabilitet vinner

ZA-V 2000 Profis Tronic

Utmärkt: Upp till 4 500 kg nyttolast

Super ram

Fördelar
Lätt ramkonstruktion med mycket hög stabilitet
Optimerat tyngdpunktsläge och ändå gott om plats vid
montering

Super ramen klarar 3 200 kg nyttolast och har kopplingskategori II.

Ultra ram
Ultra ramen klarar 4 500 kg nyttolast och har kopplingskategori III.

Helpressad grundbehållare

Byggformens fördelar
Grundbehållaren har en volym på 700 l.
Den är helpressad och saknar hörn,
kanter och svetsfogar. Det gör att gödseln glider jämnt och kontinuerligt i behållaren. Även
rengöringen av spridaren underlättas av denna tillverkningsteknik.

Högklassig flerskiktslackering
1) Stålplåt
2) Zinkfosfatering (kristallskikt)
3) Katoddopplackering
4) Täcklackering
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Ram och behållare | Förhöjningar
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Förhöjningar
I två bredder och många storlekar
Förhöjning S 1700 (påfyllningsöppning 2,22 m)

Förhöjning S 2000 (påfyllningsöppning 2,22 m)

Förhöjning S 2600 (påfyllningsöppning 2,22 m)
med uppfällbar stege på vänster sida i körriktningen

Förhöjning L 2200 (påfyllningsöppning 2,71 m)
med uppfällbara stegar

Förhöjning L 2700 (påfyllningsöppning 2,71 m)
med uppfällbara stegar

Förhöjning L 3200 (påfyllningsöppning 2,71 m)
med uppfällbara stegar

Förhöjning L 4200 (påfyllningsöppning 2,71 m)
med uppfällbara stegar

Tillsatsbreddare
Om du vill öka behållarvolymen på din ZA-V i efterhand
erbjuder AMAZONE förhöjningar i S- eller L-utförande.
Breddarnas volym är 600 l för S-förhöjningar och 800 l för

L-förhöjningar. Naturligtvis går det att montera kapell på
förhöjningen. På så vis kan spridaren växa i takt med verksamheten och de traktorer som används.

ZA-V med förhöjning L 800
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Utrustning
Perfekt in i minsta detalj

Direkt påfyllning ur tippflak eller ur storsäck är inget problem.
I synnerhet vid användning av stora lastskopor är den breda
L-förhöjningen en stor fördel.

SafetySet

Kapell

AMAZONE ZA-V med utrustningen SafetySet ger högre säkerhet. Arbetsredskap på snabbgående traktorer måste synas
tydligt i trafiken på allmänna vägar. AMAZONE har integrerat
de stränga säkerhetskraven i modern design. Den kringgående skyddsbågen uppfyller gällande föreskrifter om olycksförebyggande åtgärder.

Det manuellt manövrerade eller hydrauliskt fjärrstyrda kapellet håller spridningsmaterial garanterat torrt även vid
fuktig väderlek, vilket gör det möjligt att fortsätta arbetet
med spridaren även i dåligt väder. Det finns kapell för alla
S- och L-förhöjningar.

Varningsskyltar med stora ytor bakåt liksom belysningssystemet ökar synligheten i trafiken.

Utrustning

Ranger- och parkeringsstöd
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Fast parkeringsstöd

Ranger- och parkeringsstöd
Det vridbara ranger- och parkeringsstödet underlättar tilloch frånkopplingen av spridaren samt uppställning på
gårdsplanen. Hjulen kan snabbt fällas in och ut och är väl
skyddade mot smuts.

Som alternativ till Det vridbara ranger- och parkeringsstödet
finns det ett prisvärt fast parkeringsstöd för uppställning på
integrerade medar.

Klättra säkert med stege
För att det alltid ska gå lätt att komma upp på behållaren
utifrån finns det förutom stegar till de breda L- förhöjningarna även stegar för vänster- eller högermontering på smala
förhöjningar.

Uppfällbar stege på ZA-V med förhöjning L 2700

Uppfällbar stege på ZA-V med förhöjning S 2600
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Spridarsystem med hög precision
För maximal effekt

Spridarsystem med Soft Ballistic System
Den stora spjällöppningen för det toppmoderna spridarsystemet hos ZA-V innebär att spridaren kan sprida upp till
390 kg/min. Behållarbottnen som mynnar ut i spjällöppningen motverkar restmängder och är lätt att rengöra.
Spjällöppningen sitter öppet rakt över tallriken och är så
utformad att s k mängdeffekt (arbetsbredd påverkas inte
av spridningsmängd) förhindras. Placeringen av spjällöppningen ger dessutom den fördelen att gödseln hamnar vid
tallrikens centrum, där spridarvingarnas periferihastighet
är som lägst. Accelerationen av gödselkornen sker därför
mycket skonsamt. Arbetsbredden förblir konstant oavsett
körhastighet och spridningsmängd.

Spridarsystem med V-set-spridartallrik och stjärnomrörare ger
skonsam spridning

På ZA-V-spridarna är hela spridningssystemet tillverkat av
rostfritt stål respektive glasfiberarmerad plast. Det borgar
för såväl lång livslängd som högt andrahandsvärde.
Specialutformad spjällöppning som förhindrar mängdeffekt

SBS – Soft Ballistic System
Mineralgödsel måste behandlas skonsamt så att den fördelas noggrant och når fram till växterna över hela arbetsbredden. Gödsel som skadas redan i spridaren kan inte spridas

med precision. Hos ZA-V är omrörare, doseringselement och
spridartallrikar optimalt anpassade till varandra. Det skonar
gödseln och säkrar dina intäkter.
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Dubbel överlappning upp till 36 m arbetsbredd
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Spridarsystemet på ZA-V har utvecklats med tredimensionella spridningsbilder för att en perfekt
sidofördelning ska uppnås. Tack vare SBS kan arbetsbredder på upp till 36 m genereras. De stora
överlappningszonerna ger en perfekt spridningsbild.

Spridarsystem | Spridartallrikar och omrörningssystem
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Spridartallrikar och omrörningssystem
Exakt och skonsamt mot gödseln

1
2
Spridartallrikar med QuickSet
Tre par spridartallrikar räcker för att täcka hela arbetsområdet
från 10 till 36 meter. Arbetsbredden ställs in snabbt, smidigt
och säkert genom att ändra spridarvingarnas position. Det
behövs inga verktyg för att ställa om spridarvingarna – allt
sker via QuickSet-systemet.
Spridartallrikarna håller ett konstant varvtal på 720 varv/min
som är skonsamt för gödseln.
Spridarvingarna på ZA-V har fått en ny utformning som
”släpper” gödseln både ner- och upptill på spridarvingarnas
respektive ytterände. Detta för att ge ännu jämnare sidofördelning.
Tallrikarna kan snabbt och enkelt skiftas med hjälp av ett
växelsystem. Den perfekta lösningen, t.ex. för maskinstationsägare.

4
3
1
4

Spridarvinge, 2 Spridartallrik, 3 Tydlig placering på skalan,
QuickSet-system för inställning av spridarvingsposition

”AMAZONE har hittat en praktisk lösning på det där med kastlängdsjustering. Man behöver inga verktyg och den görs direkt
på spridarvingarna som svänger runt en vridpunkt och ställs in
med en fjäderbelastad spak.”
(profi – testrapport gödselspridare ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)

Det smarta omrörningssystemet
Det nya mekaniska stjärnomrörningssystemet i ZA-V sitter
mitt över spjällöppningen och ger på så vis ett konstant och
kontinuerligt gödselflöde oavsett spridningsmängd. Den låga
rotationshastigheten på 45 varv/min är extra skonsam mot
gödseln. När spjället är stängt minskas omrörarens hastighet
automatiskt. Allt för att undvika onödiga skador på gödseln.

Arbetsbreddsintervall:
– V-set 1: 10 till 21 m
– V-set 2: 18 till 28 m (spridarvingar med hårdmetallbeläggning)
– V-set 3: 24 till 36 m (spridarvingar med hårdmetallbeläggning)
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Perfekt gränsspridningssystem
med ZA-V
Exakt och bekvämt

ZA-V 2000 Profis Tronic med Limiter V+

Gränsspridningssystem med ZA-V
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Aktivt miljöskydd –
AMAZONE:s gränsspridningssystem

27 m

13,5 m

100 kg/ha

Kantspridning (skördeoptimerad) med Limiter V+
Det angränsande skiftet utgör brukad jordbruksmark. Här
kan spridning av en mindre mängd gödsel över åkergränsen
accepteras. Gödselfördelningen på åkern ligger även vid
åkerkanten fortfarande på 80 % av börmängden.

100 kg/ha

100 kg/ha

27 m

Gränsspridning (miljöoptimerad) med Limiter V+
Om ett skifte gränsar till en väg får ingen gödsel hamna
över åkergränsen. För att åkerns inre delar inte ska drabbas
av övergödsling måste spridningsmängden minskas mot
yttergränserna. Det resulterar i en lätt undergödsling mot
åkergränsen. Tillvägagångssättet vid gränsspridning motsvarar kraven i gödselförordningen.

13,5 m

100 kg/ha

90 kg/ha

100 kg/ha

Dikesspridning (miljöoptimerad) med Limiter V+
Om det finns vattendrag alldeles i närheten av fältkanten
kräver gödslingsföreskrifterna att man med gränsspridningsanordning håller ett avstånd på minst en meter. Utan
gränsspridningsanordning ska det till och med vara tre
meter. För att övergödning inne på fältet ska undvikas
måste spridningsmängden reduceras vid gränserna.

27 m

1m

100 kg/ha

80 kg/ha

12,5 m
100 kg/ha

Gränsspridning med gränsspridningsskärm
Om det första körspåret ligger vid åkerkanten, aktiveras
gränsspridning (miljöoptimerad inställning) genom en
halvsidig avstängning av spridningsområdet. Ingen gödsel
hamnar utanför åkergränsen och den inre delen av åkern
gödslas fortfarande optimalt.

27 m

27 m

3m

100 kg/ha

100 kg/ha

Bäddspridning med kantspridningsskärm på båda sidor
För gödsling av specialgrödor på bäddar till höger och vänster om körspåret erbjuder AMAZONE en 2-sidig kantspridningsskärm. Den håller körspåret så gott som helt fritt från
gödsel.

27 m

100 kg/ha

100 kg/ha

27 m

100 kg/ha
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Gränsspridningsanordning Limiter V+

Elstyrd Limiter V+

Kant-, gräns- och dikesspridning

Med hjälp av den känsliga elstyrda justeringen anpassas
Limiter V+ efter den aktuella åkergränsen. Det ger dig möjlighet att lätt och bekvämt växla mellan kant-, gräns- och
dikesspridning under pågående gödsling – utan att du behöver lämna hytten. Eftersom Limiter V+ är öppen nedtill
kan den sänkas ner ovanifrån i spridningsområdet och med
stor exakthet anpassa spridningen mot åkergränsen:

Spridning intill närliggande fält, vägar eller vattendrag med
ZA-V utförs perfekt med Limiter V+. Gränsspridningsanordningen sänks ner i gödselflödet med stor precision. Den
svängbara justeringen vid spridartallrikens mitt ställer in
Limiter V+ för olika arbetsbredder och gödseltyper. På så
sätt åstadkoms en exakt spridningsvinkel i gränsområdet.

1

2

3

Om Limiter V+ endast sänks ner en aning är det bara
gödselflödet från den långa spridarvingen som riktas
om.
Om Limiter V+ sänks ner längre riktas gödselflödet från
båda spridarvingar om.
I helt nedsänkt läge ger lamellerna en exakt spridningsbild mot gränsen.

Normalspridning

Kantspridning

3
2
Gräns- och
dikesspridning

1

Gränsspridningsanordning Limiter V+ | Gräns- och kantspridningsskärm
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Gräns- och kantspridningsskärm

Gränsspridningsskärm
När du använder ZA-V i åkerkanten är gränsspridningsskärmen ett praktiskt tillbehör.
När gränsspridningsskärmen fälls in sker spridningen endast
med spridartallriken som är riktad in mot åkern. Gödseln på
spridartallriken riktas om så att den endast sprids bakom
traktorn och in mot mitten, men inte ut över gränsen. Gränsspridningsskärmen kan användas både på höger och vänster
sida. Gränsspridningsskärmen manövreras antingen manuellt eller hydrauliskt från förarplatsen (tillval). När gränsspridningsskärmen inte är nedfälld sprids gödseln över hela området precis som vanligt.

Uppfälld gränsspridningsskärm

Kantspridningsskärm
Odling av specialgrödor sker ofta på bäddar. Mellan bäddarna går en väg. Kantspridningsskärmen används för att
sprida och fördela gödseln optimalt på bäddarna på ömse
sidor om traktorn. När skärmen är nedfälld sprids ingen
gödsel bakom traktorn eftersom det inte finns några växter
att gödsla där. För att få en optimal fördelning av gödseln
ställer du in det utdragbara ändstycket på kantspridningsskärmen efter aktuell arbetsbredd och gödselsort. Kantspridningsskärmen kan användas på antingen den ena eller
båda sidorna. Kantspridningsskärmen manövreras precis
som gränsspridningsskärmen antingen manuellt eller hydrauliskt från förarplatsen (tillval). När skärmen är uppfälld
påverkar den inte spridningen alls.

Kantspridningsskärm med utdragbart ändstycke nedfälld
på båda sidor
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Den som väger vinner!
ZA-V Profis med vågram

Ingen kalibrering. Mata bara in spridningsmängd och kör! Enklare än så blir det inte.
Vågsystemet ger både komfort och ökad säkerhet. Det beräknar spridningsmaterialets olika egenskaper online med
hjälp av 200 Hz-vägningsteknik – och det med utmärkt
mätnoggrannhet. Den mängd som faktiskt har spridits ut
jämförs automatiskt med börmängden. Avvikelser i flödesegenskaper, till exempel hos heterogena mineralgödselsorter, registreras och spridaren ställs automatiskt in på nytt
med hjälp av de elektriska doseringsspjällen. För en anpassad näringsbalans dokumenteras dessutom den utspridda
mängden exakt.

För att möjliggöra en balanserad näringsämnesförsörjning
kan spridningsmängden ändras genom en knapptryckning
på terminalen.

1

2

3

ZA-V 2700 Profis

1

Vågram

2

Horisontellt riktat dragstag

3

Vågceller

Vågram | Lutningssensor | Nivåsensorer
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Den faktiska mängden på 500 kg
beräknas och visas på AMATRON 3.

Exempel:
Lutningssensorn avkänner
lutningen på 10°

500 kg

Vågcellen på ZA-V registrerar
483 kg
α°
483 k

g

10°

500 kg

Lutningssensorn korrigerar viktavläsningen beroende på lutningen.

Lutningssensor för kraftigt kuperad terräng
Under körningen med ZA-V tar lutningsregistreringen hänsyn till eventuell inverkan av tyngdkraftsförskjutningar vid
mätningarna. En tvåaxlad lutningssensor registrerar lutning
framåt, bakåt samt i sidled och korrigerar mätfel som kan
uppstå vid körning i uppförs- och nedförslutning eller längs

med sluttningar. I kombination med en intelligent vägningsalgoritm registreras på så vis avvikelser i flödesegenskaperna
hos heterogena mineralgödselsorter ännu mer noggrant
och spridaren ställs automatiskt in på nytt med hjälp av de
elektriska doseringsspjällen.

Nivåsensorer
För att du ska kunna hålla full koll på båda utloppsöppningarna finns nivåsensorer som tillval till ZA-V. De placeras på
valfritt ställe över utloppsöppningen och kan ställas in i tre
olika höjder. Föraren får i god tid ett varningsmeddelande
i monitorn att nivån i en av behållarbottnarna är låg.

Föraren får i god tid ett varningsmeddelande i monitorn att nivån
i en av behållarbottnarna är låg.
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ZA-V Profis Control
Den maskinspecifika manöverboxen AMASPREAD+ är standard

På ZA-V Profis Control finns den maskinspecifika manöverboxen AMASPREAD+ som standard.
Med de upplysta funktionsknapparna styr du alla viktiga
funktioner. Funktionsknapparna och den upplysta 5,7-tumsdisplayen med stora symboler och siffror visar klart och tydligt vilka funktioner som finns. Den logiska strukturen och
de lättnavigerade menyerna bidrar ytterligare till manövreringskomforten hos AMASPREAD+.
Du kan spara och när som helst ta fram kompletta inställningar för upp till 20 gödselsorter direkt i monitorn. För att
du ska kunna dokumentera bearbetad yta, utspridd mängd
och tidsåtgång erbjuder AMASPREAD+ dessutom uppdragshanteringsfunktion för upp till 99 uppdrag.
En hastighetsanpassad mängdreglering och toppmodern
200 Hz-vägningsteknik med två vågceller är standard på

alla ZA-V Profis Control med AMASPREAD+. Som tillval till
ZA-V Profis Control finns också en lutningssensor som ger
ett exakt vägningsresultat, även när det lutar. ZA-V Profis
Control kan också utrustas med nivåsensorer som skickar
information till terminalen när nivån i behållaren på vänster eller höger sida (separat avkänning) är lägre än det
förinställda värdet.
Limiter V+ kan också styras med AMASPREAD+. I gödselmenyn kan du göra separata förinställningar för varje gödsel
och för kant-, gräns- och dikesspridning. Sedan hämtar du
inställningarna direkt via operatörsgränssnittet. Så nu kan
även du som har en ZA-V med AMASPREAD+ ställa in normal-, kant-, gräns- och dikesspridning med stor precision
genom en enkel knapptryckning under tiden du kör och
utan att behöva gå ur hytten.

Manöverbox
AMASPREAD+

ZA-V Profis Control | ZA-V Profis Tronic
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ZA-V Profis Tronic – ISOBUS-spridaren
Delbreddsavstängning i åtta steg är standard

Spridare med Tronic-paket
och delbreddsavstängning i 8 steg
Den mekaniskt drivna spridaren ZA-V Tronic har mängdanpassningsreglerad delbreddsavstängning i 8 steg som standard.
Eftersom spjällöppningarna på ZA-V spridarna är utformade
så att mängdeffekt förhindras och att spridningsbilden är
stabilt trekantig, får man en jämn och fin spridning i kilar
med delbreddsavstängningen.
Delbreddsavstängningen sker på ZA-V genom att spridningsmängden reduceras.

Spridartallrik V-set vänster

Spridartallrik V-set höger

Kilformad spridning möjliggör jämn gödsling i kilar. Den
faktiska spridningsmängden förblir alltså konstant på hela
arealen.

CCI-Monitor
AMAPAD
AMATRON 3
Förutom med AMAZONE ISOBUS-monitorerna kan ZA-V Tronic även styras med ISOBUS-monitorer från andra tillverkare.

Körspår
i vändtegen
Körspårets mitt

SwitchPoint off
(frånkopplingstidpunkt)
SwitchPoint on
(tillkopplingstidpunkt)

SwitchPoint
Med SwitchPoint kan du använda GPS-Switch för att ställa in till/frånslag baserat på gödseltyp och arbetsbredd. Du får fram båda värdena
ur spridningstabellen och kan sedan ange dem på manöverterminalen.

19

ZA-V

ISOBUS-monitorer
ISOBUS betecknar en global kommunikationsstandard mellan manöverboxar, traktorer och redskap å ena sidan, och kontorsprogramvaror för lantbruket å den andra. Det betyder att du med en monitor kan styra alla ISOBUS-kompatibla enheter.

ZA-V Tronic kan manövreras med olika
AMAZONE ISOBUS-monitorer:

AMAZONE AMATRON 3
5,6 " stor bildskärm

AMAZONE CCI 100
8,4 " stor pekskärm

Fler ISOBUS-monitorer
Förutom med AMAZONE ISOBUS-monitorerna kan ZA-V Tronic även styras med ISOBUS-monitorer från andra tillverkare.

t.ex. Fendt Vario-monitor

t.ex. John Deere GreenStar

t.ex. Müller COMFORT-monitor

ISOBUS-monitorer
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Fördelar för dig med AMAZONE ISOBUS-spridare:
Maskinmanövrering, uppdragsadministration, dokumentation och delbreddsavstängning av AMAZONE-spridaren kan
utföras från alla vanliga ISOBUS-monitorer. Enskilda funktioner kan tilldelas fritt när flera ISOBUS-monitorer används
samtidigt.
AUX-N-manövreringen innebär att traktorns joystick kan användas för AMAZONE-spridaren.
Ytterligare AMAZONE-komponenter, t.ex. multifunktionshandtaget AmaPilot, kan användas på alla ISOBUS-traktorer.
Fritt programmerbara användargränssnitt för maskinmanövrering och ett individuellt programmerbart informationsfält
för spridarstatus innebär ökad användarvänlighet.
I gödselmenyn kan inställningsvärden för 20 gödselsorter registreras, bearbetas och administreras.

AMAZONE AMAPAD
12,1 " stor pekskärm

Viktig anmärkning
Observera att ett väl fungerande system med andra ISOBUSmonitorer förutsätter att det finns en extra Section-Controlprogramvara, t.ex. från traktortillverkaren. En sådan ingår
ofta inte i standardversionen av andra ISOBUS-monitorer.

Tvåskärmslösning
En tvåskärmslösning med samtidig användning av traktorISOBUS-monitor och AMATRON 3 resp. CCI 100 rekommenderas, om traktormonitorn inte hanterar funktionen Section
Control eller om du vill kontrollera och styra gödselspridaren
med AMATRON 3 resp. CCI 100 via en separat bildskärm.
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AMATRON 3
ISOBUS-monitorn för alla funktioner

AMATRON 3
Datorn har uppdragshantering (Task Controller) och koppling till automatisk fältrelaterad dokumentation (ASD). AMATRON 3 har ett seriellt
gränssnitt för anslutning av GPS-monitorer och kvävesensorer.

AMATRON 3
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GPS-Switch
GPS-S
itch
read

GPS-Track
GPS-Tr
read

GPS-Maps
read

AMATRON 3 – modern och framtidssäker
Med den praktiska och överskådliga AMATRON 3 behöver
du bara en monitor för att sköta de olika spridarfunktionerna. På AMATRON 3 visas alla relevanta data på ett överskådligt sätt, och de få inställningar som behöver göras är
snabba och smidiga.
AMATRON 3 har belysta knappar och en högupplöst, kontrastrik display. All information för styrning av gödseltekniken finns i en visning. Beroende på körsituation och personlig smak kan du välja antingen spridarmenyn eller
GPS-funktionen som detaljvy.
AMATRON 3 är fullt bakåtkompatibel med AMATRON+ och
framåtkompatibel med ISOBUS-standard och skapar på så
vis en bro mellan NON-ISOBUS- och ISOBUS-världen. Med
AMATRON 3 kan användaren säkert och bekvämt manövrera
såväl alla AMAZONE-enheter med AMATRON+-utrustning
(AMABUS) som enheter som stöder ISOBUS-standarden.
Självklart även om dessa inte kommer från AMAZONE.

”Det är supersmidigt med
AMATRON 3-monitorn och
joystickstillvalet.”
(profi – testrapport gödselspridare
ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)

AMATRON 3 möjliggör helautomatisk reglering av en given
spridningsmängd. Definierade mängdändringar kan göras
snabbt och exakt i procentsteg.
Denna moderna manöverbox är synnerligen mångsidig tack
vare sin överskådliga, enkla och logiska menystyrning. Det
mycket kompakta formatet gör att monitorn tar liten plats
i hytten.

Monitorn har följande funktioner:
ISOBUS-redskapsmanövrering
AMABUS- redskapsmanövrering
Uppdragshantering för dokumentation (Task Controller)
Import/export av fältrelaterade data via USB-minne
Automatisk delbreddsavstängning GPS-Switch (tillval)
Parallell körassistans GPS-Track (tillval)
Extern lightbar (tillval) för parallellkörningshjälp
GPS-Track
Applikationskartmodul GPS-Maps (tillval)
ASD-gränssnitt för seriell kommunikation, t. ex. för
N-sensorer
Traktor-ECU-funktion

AmaPilot
Alla funktioner i arbetsmenyn kan även styras via joysticken AmaPilot
eller övriga ISOBUS-styrspakar (AUX-N).
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GPS-Switch, GPS-Maps och GPS-Track
Automatisk vändtegs- och delbreddsavstängning, applikation för tilldelningskartor
och tydliga styranvisningar för ZA-V Tronic

Ännu mer precision med GPS-Switch,
GPS-Track och GPS-Maps
Som extrautrustning kan du välja till den automatiska
vändtegs- och delbreddsavstängningen GPS-Switch,
parallellkörningshjälpen GPS-Track och applikationen
för tilldelningskartor i GPS-Maps.

GPS-Switch
GPS-S
itch
read

GPS-Maps
read

GPS-MAPS för AMATRON 3
Förutom ISO-XML-datahantering kan terminalens uppdragshantering (Task Controller) också bearbeta applikationskort
(Shape-Format). Detta ger flera möjligheter för gödselspridningen, efter karta eller efter sensor. Vilket system som är
lämpligt för dina villkor och behov avgör enbart du som
användare.

GPS-Switch för AMATRON 3
En GPS-baserad kontroll- och styrenhet som känner av
positionen exakt och slår ifrån maskinen automatiskt på
vändtegen och i kilar.
Den automatiska delbreddsavstängningen GPS-Switch ger
precision, komfort och säkerhet. Välj helt enkelt önskad
överlappningsgrad och överlåt omkopplingen åt automatiken. Dessutom sparar du gödsel och skonar miljön. Och
föraren kan koncentrera sig helt på övervakningen.
På ZA-V-spridaren har en modul integrerats som tar hänsyn
till kastlängden bakåt. På så vis sker till- och frånslag när
maskinen kör in i vändtegen i ett annat läge än när den kör
ut därifrån (SwitchPoint).

GPS-Track
GPS-Tr
read

GPS-Track för AMATRON 3
Parallellkörningshjälpen GPS-Track har visat sig underlätta
orienteringen på fältet enormt. Den har diverse spårlägen,
som A-B-linje och konturkörning, samt en hinderfunktion.
Körspåren är entydigt numrerade i ordning. Avvikelser från
ideallinjen visas grafiskt på displayen, och tydliga styranvisningar håller dig kvar i spåret. Även avståndet till nästa
körspår visas exakt – allt för en idealisk orientering.
Funktionen GPS-Track kan självklart även användas ”standalone”, alltså utan anslutet redskap.

Extern lightbar för parallell körassistans GPS-Track
Som tillval finns en extern lightbar som bekvämt kan kopplas till
GPS-Track. Denna externa lightbar kan placeras fritt i hytten.

GPS-Switch | GPS-Maps | GPS-Track | CCI-Monitor
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CCI-Monitor

Fördelar
CCI-ISOBUS-monitorn från AMAZONE är resultatet av
samarbetet med flera andra lantbruksmaskintillverkare i
Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). Med CCI har AMAZONE
och deras samarbetspartners lagt grunden för införande av
ISOBUS i praktiken. CCI 100 utgör basen för en successiv
omställning av alla AMAZONE-maskiner och -aggregat till
ISOBUS-standarden.
Ljusstark 8,4 " färgdisplay med hög ljusstrålning och
omgivningsljussensor som automatiskt anpassar ljusstyrkan till ljusförhållandena. Detta förhindrar att föraren i skymningen eller på natten bländas av en alltför
ljus display.
Inmatningen utförs antingen via den lättanvända pekskärmen eller via knapparna.
Arbetet i mörker underlättas av knapparnas belysning,
som även den är kopplad till ljussensorn.
Den beprövade AMAZONE-enhandsmanövreringen är
fortfarande möjlig, eftersom funktionerna hos ”softkeyknapparna” helt enkelt kan återges.
Monitorn är försedd med en pekskärm av hög kvalitet
för intuitiv menystyrning och bekväm inmatning av värden och text.

För att börvärden direkt och snabbt ska kunna matas in
och justeras har en menyratt med bekräftelsefunktioner
integrerats i höljet.

Monitorn har följande funktioner:
ISOBUS-redskapsmanövrering
Uppdragshantering för dokumentation CCI.Control
CCI.Command (tillval):
Automatisk delbreddsavstängning CCI.Command.SC
Parallell körassistans CCI.Command.PT
Stöder applikationskartor i ISO-XML-format
Seriellt gränssnitt, t.ex. för N-sensorer
Traktor-ECU-funktion
Kamerafunktion CCI.Cam

Extern lightbar för parallell körassistans CCI.Command.PT
Som tillval finns en extern lightbar som bekvämt kan kopplas till
CCI.Command.PT. Denna externa lightbar kan placeras fritt i hytten.
Användningen kräver aktivering av Parallel Tracking-modulen i
CCI.Command.
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AMAPAD
Ett synnerligen bekvämt sätt
att styra lantbruksmaskiner

En ny dimension av styrning
och övervakning
Med AMAPAD erbjuder AMAZONE en komplett och högkvalitativ lösning för GPS-applikationer som automatisk,
GPS-baserad delbreddsavstängning samt Precision Farmingapplikationer.
AMAPAD är utrustad med en extra stor pekskärm på 12,1 ".
Med hjälp av det unika ”MiniView-konceptet” kan applikationer som man för tillfället inte använder men ändå
vill övervaka visas överskådligt vid sidan. Vid behov kan
dessa förstoras med en ”fingerpekning”. Användarergonomin kompletteras med möjligheten att skapa sig en egen
”instrumentpanel” med individuellt placerade indikeringar.

Förutom delbreddsavstängningen GPS-Switch pro omfattar
GPS-Track pro även installation av en högklassig professionell manuell spårstyrning som standard. GPS-Track pro kan
kompletteras ända upp till den automatiska styrningen.

Monitorn har följande funktioner:

Egenskaper hos AMAPAD:

ISOBUS-redskapsmanövrering
Uppdragshantering för dokumentation
Automatisk delbreddsavstängning GPS-Switch pro
Parallellkörningshjälp GPS-Track pro
Utbyggbarhet till styrautomatik (tillval)
Applikationskartmodul GPS-Maps pro

GPS-Switch
GPS-S
itch pro
read

Bildskärmen är täckt med specialhärdat glas
Hölje av slagtålig plast
Extra smal kant för maximal överskådlighet
Släta ytor, inget damm-/fuktinsläpp

GPS-Track
GPS-Tr
k pro
read

GPS-Maps pro
read

AMAPAD | Sensorteknik
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Kvävesensorteknik
Lyssna på dina plantor

Optimal planttillväxt genom behovsanpassad kväveförsörjning
Online-sensorer är för närvarande det bästa verktyget för
behovsanpassad kväveförsörjning. Medan du sprider gödseln mäter du växternas näringsbehov. Baserat på de registrerade värdena beräknas sedan den gödselmängd som
behövs för optimal tillväxt hos grödan.
Via ett seriellt gränssnitt (RS 232) erbjuder alla ZA-V spridare med AMATRON 3, CCI 100 och andra kompatibla ISOBUS-

monitorer optimal anslutning till alla tillgängliga onlinesensorer på marknaden (t.ex. YARA-N-sensor, FRITZMEIER
ISARIA, CLAAS CropSensor, CropCircle, OptRx, GreenSeeker).
De beräknade gödselmängderna överförs direkt till maskinstyrningen via AMAZONEs manöverbox. För dokumentationsändamål registreras den faktiskt spridda mängden gödsel.
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Gödselservice

Endast utförliga och ständigt uppdaterade spridningstabeller
ger ett optimalt spridningsresultat. Hos AMAZONE är det en
självklarhet.

ell

ngstab

Spridni

z

a

ZA-V
are

galsprid

Centrifu

Tack vare säker spridning
blir din gödsel guld värd
Med hjälp av gödselservicen hos AMAZONE kan gödseln
användas på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt. Resultaten av 20 års information från olika länder sparas i en
databas i AMAZONEs spridarhall. För de testade gödselsorterna bestäms inte bara spridningsbilder och inställningsvärden, utan dessutom de för sidofördelningen avgörande
materialegenskaperna. Det omfattande datamaterialet gör
att vi kan hjälpa alla AMAZONE-kunder kostnadsfritt med
inställningsvärden för obekanta gödselsorter och nya gödselprodukter.

Tillbehör: Mobil kontrollutrustning

Enkel, säker och tillförlitlig hantering!

Vi tittar närmare på din gödsel
Det bästa sättet att ta fram inställningsvärden för gödselspridare är att sprida gödseln i en spridarhall. Vi har dock
inte alltid tillgång till den mängd gödsel som krävs för det.
Därför har AMAZONE utvecklat en tillförlitlig laboratoriemetod för att undersöka de fysikaliska egenskaperna hos
ett prov på endast 5 kg gödsel och att på grundval av erfarenheten och den insamlade informationen lämna rekommendationer om inställningsmängder till kunderna.

För ännu större säkerhet när det handlar
om svåra gödselsorter
Perfekt kontroll på fältet
Enkelt och säkert
För mätning av gödselns sidofördelning
top agrar Test 06/2011:
”Mycket användarvänligt system”

Gödselservice | Mobil kontrollutrustning

Gödselservice med modern spridarhall
Det finns en modern gödselspridartesthall hos AMAZONE
för forskning, utveckling och serieövervakning. AMAZONE
gödselservice har ett nära samarbete med alla kända tillverkare av spridningsmaterial över hela världen, för att du så
snabbt som möjligt ska få tillgång till de bästa inställningsvärdena.
Med online-vågcellerna finns möjlighet att analysera varje
spridningstest både med avseende på sidofördelning och
på gränsspridning. Detta innebär stora fördelar i synnerhet
för nyutvecklingen av gödselspridare. Men denna information behövs även för automatiska sektionsavstängning
(GPS-Switch).
Även när det gäller val av mätsystem har AMAZONE satsat
på innovativ teknik. Gödselspridaren står på ett vridbart
podium och vrids kring en lodrät axel. Med hjälp av detta
mätsystem kan alla just nu tänkbara arbetsbredder bestämmas.
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Den exklusiva servicen för användare
av AMAZONE gödselteknik
Gödselservicen arbetar över gränserna. Men inte bara geografiskt. För oavsett om din gödselspridare är ett eller femtio år gammal, finns vi alltid vid din sida som en kompetent
och pålitlig samarbetspartner.
Internet:
E-post:
Telefon:
Telefax:

www.amazone.de
duengeservice@amazone.de
+49 (0)5405 501-111
+49 (0)5405 501-374

Smidigaste vägen: Gödselservice på
www.amazone.de
Optimal gödsling handlar inte bara om gödsel och spridare!
Det är lika viktigt med kompetent rådgivning kring kritiska
gödselsorter.
På internet kan du via www.amazone.de med hjälp av vår
databas få reda på aktuella inställningsvärden för sidofördelning och spridningsmängd för AMAZONE-gödselspridare
dygnet runt och utan kostnad. Välj bara din maskintyp och
vad det är du ska sprida. Finns även som app för iPhone och
andra smartphones.

Gödselservice-app för Android-smartphones eller iOS-enheter
Vår Gödselservice-app har redan laddats ner över 40 000 gånger.

Android-enheter

iOS-enheter
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AMAZONE Service – alltid i din närhet
Vår strävan är att göra dig nöjd

VDMA-kampanj:
Pro-original

AMAZONE Service

Vårt viktigaste mål är att kunderna
är nöjda
Vi satsar på våra kompetenta affärspartners. De är tillförlitliga partners även när det gäller serviceärenden från lantbrukare och maskinstationsägare. Genom kontinuerliga
utbildningar är våra partners och servicetekniker alltid
uppdaterade när det det gäller den senaste tekniken.

Välj originalet
Dina maskiner är utsatta för extrema påfrestningar! Kvaliteten
på AMAZONEs reserv- och slitdelar ger dig den tillförlitlighet
och säkerhet du behöver för en effektiv jordbearbetning, en
noggrann sådd, professionell handelsgödselhantering och
framgångsrikt växtskydd.
Det är endast originalreserv- och slitdelar som är perfekt
avstämda till maskiner från AMAZONE. Det ger ett optimalt
resultat. Originaldelar till rätt pris betalar sig i slutändan.
Välj originalet!
Fördelarna med original reserv- och slitdelar
Kvalitet och tillförlitlighet
Innovation och effektivitet
Direkt tillgänglighet
Högt andrahandsvärde på begagnade maskiner
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Vi ger dig förstklassig reservdelsservice
Basen för vår globala reservdelslogistik utgörs av det centrala
reservdelslagret i fabriken i Hasbergen-Gaste i Tyskland. Det
gör att reservdelar alltid är tillgängliga, även för äldre maskiner.
I det centrala reservdelslagret i Hasbergen-Gaste beställs
delar fram till kl. 17 och de skickas iväg samma dag. 28 000
olika reserv- och slitdelar lagras och plockas i vårt supermoderna lagersystem. Upp till 800 beställningar skickas dagligen till våra kunder.

AMAZONE ”E-Learning” –
ny förarutbildning på PC
Med internetverktyget ”E-Learning” har AMAZONE utökat
tjänsteutbudet på sin webbplats med en mycket användbar
funktion. ”E-Learning” är en interaktiv förarutbildning där
du kan öva på att manövrera en komplex maskin online
eller offline, på en PC eller datorplatta. Med den nya tjänsten kan föraren lära sig att manövrera en ny maskin redan
innan den tas i bruk. Även erfarna förare kan fräscha upp
sina kunskaper och lära sig att utnyttja maskinens potential
ännu bättre.
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Tekniska data
ZA-V 1700

ZA-V 2000

ZA-V 2200

Arbetsbredd (m)

ZA-V 2600

ZA-V 2700

ZA-V 3200

ZA-V 4200

10 – 36

Behållarvolym (l)

1 700

2 000

2 200

2 600

2 700

3 200

4 200

– med förhöjning S 600 (l)

2 300

2 600

–

–

–

–

–

– med förhöjning L 800 (l)

–

–

3 000

–

3 500

4 000

–

ZA-V Super Profis

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

–

ZA-V Ultra Profis

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Påfyllningshöjd (m)

1,23

1,32

1,31

1,50

1,42

1,54

1,77

Påfyllningsbredd (m)

2,22

2,22

2,71

2,22

2,71

2,71

2,71

Totalbredd (m)

2,58

2,58

2,92

2,58

2,92

2,92

2,92

Totallängd (m)

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

481

579

Nyttolast (kg)

Drivning (varv/min)

Mekanisk tallriksdrivning med 720

Min. vikt (kg)
(med kraftöverföringsaxel, V-set 2)

357

366

444

404

463

Bilder, innehåll och uppgifter om tekniska data lämnas utan förbindelse! Tekniska data kan skilja sig beroende på utrustning.
Maskinbilder kan avvika från landsspecifika trafikbestämmelser.

I framkant på fältet och säker på vägen: ZA-V
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