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Buren spridare ZA-TS
Högkapacitetsspridarna från AMAZONE

  ”Om allting är korrekt inställt, behöver man inte bekymra sig 
om någonting.“

 (profi – Spridarenheter i praktiken „Hydraulisk eller mekanisk“ · 06/2017)
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Den burna spridaren ZA-TS finns tillgänglig med behållarvolymer från 1400 l till 4200 l och är utrustad med den  
nya TS-spridarenheten. Med TS-spridarenheten uppnås arbetsbredder på upp till 54 m och utmärkta gränssprid-
ningsegenskaper, vilket betyder att ISOBUS-spridaren ZA-TS är en verklig högkapacitetsspridare.

Den exakta vågtekniken, det precisa gränsspridningssystemet AutoTS och ClickTS, liksom de innovativa ArgusTwin- 
och WindControl-teknikerna och många andra tillval gör dessa gödselspridare unika i marknaden.
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  ”Den som arbetar i sluttningar eller som måste kämpa med 
svårspridda gödseltyper vid stora arbetsbredder, kommer att 
vara tacksam för den nya spridningstekniken.“

 (dlz agrarmagazin – Långtidstest ZA-TS 3200 Profis Hydro · 02/2017)

  ”Vågspridarens spridningsmängd var alltid korrekt. Gödsel-
fördelningen, både i sido- och längsled, var enligt vår mening 
mycket god.“

 (dlz agrarmagazin – Långtidstest ZA-TS ”Längdkastarmästaren“· 01/2016)
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  Mycket exakt spridningsbild på upp till 54 m arbetsbredd med upp till 128 delbredder

  Maximal arealkapaciteten med spridningsmängder på 650 kg/min och arbetshastigheter på upp till 30 km/h

  Helpressad grundbehållare utan hörn och kanter garanterar minimala restmängder och enkel rengöring

 Exakt övervakning och styrning av spridningsmängden med hjälp av 200-Hz vågteknik och lutningssensor

 Soft Ballistic System pro (SBS pro) för extremt skonsam hantering av gödseln och minimal pulvrisering

 AutoTS och ClickTS, det tallriksintegrerade gränsspridningssystemet, elektriskt eller manuellt manövrerat

 Eldriven, gödselskonande omrörare med automatisk avstängning

 Automatisk inställning av sidofördelningen med ArgusTwin, troligtvis det säkraste sättet att sprida

 Kompakt, tätslutande och användarvänlig behållarpresenning

 Gödselservice, kompetent och unik service med över 25 års erfarenhet

Topp-argument:

Upp till 54 m arbetsbredd ISOBUS-kommunikation

Upp till 650 kg/min

Från 1.400 till 4.200 liter 
Behållare i 8 olika storlekarUpp till 30 km/h 

arbetshastighet

Gödselskonande

omrörare
med automatisk avstängning
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Topp-argument ZA-TS

AMAZONE gödsel-
spridare uppfyller 

europeisk 
miljöstandard YTTERLIGARE INFORMATION

www.amazone.de/za-ts

  200 Hz vågteknik 

  Lutnings-
sensor

  Manuellt eller elektriskt  
gränsspridningssystem 

ClickTS eller AutoTS

  Användarvänlig 

behållar-
presenning

  Automatiska spridning med 

ArgusTwin och WindControl

  Nivåsensor

  Vridbart ranger-hjulställ

  Tillval:

54



ZA-TSZA-TS

Ramar och  
behållare
Stabilitet vinner

Utmärkt: Buren spridare 
med upp till 4500 kg nyttolast.

Fördelar
  Lätt ramkonstruktion med mycket hög stabilitet
 Optimerad tyngdpunkt och ändå gott om plats vid  

 montering

  ”Med 4,5 t har Amazone den högsta nyttolasten.“
 (profi – praktisk test ”Fyra gödselspridare i jämförelse“ · 01/2016)

  Inga hörn och kanter
  Gödseln glider jämnt och kontinuerligt
  Mindre för risk valvbildning
  Korrosionsbeständig
  Enkel att rengöra

ZA-TS 2000 Profis Tronic

Den helpressade grundbehållaren

  Högklassig flerskiktslackering

 1) Stålplåt

 2) Zinkfosfatering (kristallskikt)

 3) KTL-grundmålning

 4) Täcklackering

Formens fördelar

1 2 3 4

Ramar

  Super-ramar: 3.200 kg nyttolast, 
Monteringsmått och tillkopplingskategori 2.

  Ultra-ramar: 4.500 kg nyttolast, 
Monteringsmått kategori 3, tillkopplingskategori 2/3.

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 utformning.
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Ramar och behållare | Behållarförhöjningar

De smala
med en påfyllningsbredd på 2,22 m

De breda
med en påfyllningsbredd på 2,71 m  

och uppfällbar stege

Förhöjningar
I två bredder och många storlekar

  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.

Förhöjning S 2000

Förhöjning S 2600 med uppfällbar stege

Förhöjning L 2700

Förhöjning L 2200

Förhöjning S 1700

Förhöjning L 4200

Förhöjning L 3200

ZA-TS med förhöjning L 800

Ytterligare förhöjningar
För att i efterhand kunna öka behållarkapaciteten på ZA-TS, 
erbjuder AMAZONE passande utvidgningar för S- och L-förhöj-
ningarna. 

Utvidgningarnas volymer är 600 l för S-förhöjningen och 800 l 
för L-förhöjningen. 

Förhöjning S 1400
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ZA-TS

Profis vågteknik –
Den som väger vinner!
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Ingen kalibrering. Mata bara in spridningsmängd  
och kör! Enklare än så blir det inte.    

Lutningssensor för mycket  
kuperad terräng

Vågsystemet innebär kontrollerad komfort och mer säker-
het. Det beräknar spridningsmaterialets olika egenskaper 
online med hjälp av två 200 Hz vågceller – och det med 
utmärkt mätnoggrannhet. Den mängd som faktiskt har 
spridits ut jämförs automatiskt med börmängden. Avvikel-
ser i flödesegenskaper, till exempel hos heterogena mine-
ralgödselsorter, registreras och spridaren ställs automatiskt 

in på nytt med hjälp av de elektriska doseringsspjällen. För 
att man ska få en fältrelaterad dokumentation av närings-
ämnen registreras dessutom den utspridda mängden exakt. 
För att möjliggöra en balanserad näringsämnesförsörjning 
kan spridningsmängden ändras genom en knapptryckning 
på ISOBUS-terminalen.

  Kompakt traktormontering

  För att enkelt kunna rikta in ZA-TS i vågrät position, visas lutningen i ZA-TS Profis komfortabelt i ISOBUS-monitorn.

Den faktiska mängden på 500 kg beräknas och 
visas i ISOBUS-monitorn.

500 kg

Exempel:

  Lutningssensorn registrerar 
stigning på 10°

  Vågcellen på ZA-TS Profis 
registrerar 483 kg

483 kg

500 kg

10 °

α °

Under körningen med Profis kompenserar lutningssenso-
rerna för inverkan av tyngdkraftsförskjutningen vid mät-
ningarna. 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.

1  Vågramar

2  Horisontellt riktat  
 dragstag

3  Vågceller

Vågram | Lutningssensor 98



ZA-TS

  ZA-TS-Tronic –  
mekanisk drivning av spridartallrikarna

Spridartallrikarnas drivning
Mekanisk eller hydraulisk drivning, välj själv!

 
Tronic – mekanisk drivning    

 
Hydro – hydraulisk drift     

I Tronic-utförande är spridaren kraftuttagsdriven. I detta fall 
är spridaren, som standard, utrustad med ett överbelast-
ningsskydd i form av en friktionskoppling. Med hjälp av en 
central växellåda växlas varvtalet upp, så att spridartallri-
karna drivs med ett högre varvtal. På så sätt kan man köra 
på maximal arbetsbredd med lågt och bränslebesparande 
motorvarvtal.

Beroende på manöverbox kan 8 till 16 delbredder kopplas 
in med kraftuttagsdrivna spridare.

Med Hydro-utrustningen kan man arbeta oberoende av 
traktors motorvarvtal och med individuellt varvtal på spridar-
tallrikarna. På detta sätt sparar man bränsle och spridningen 
kan genomföras ytterst komfortabelt och precist. Också vid 
gränsspridning arbetar spridaren med olika varvtal på spridar-
tallrikarna, så att bästa möjliga sidofördelning kan uppnås i 
överlappningsområdet och vid fältgränsen.

Beroende på manöverbox kan mellan 8 och 128 delbredder 
kopplas in med hydrauliskt drivna spridare.

  ”Tallrikarnas varvtal som hela tiden är stabilt och framförallt 
möjligheten att ha olika varvtal är en dröm. Vad det hydrau-
liska systemet har att erbjuda, lär man känna och uppskatta 
först när man har använt det.“

 (profi – Spridarenheter i praktiken ”Hydraulisk eller mekanisk“ · 06/2017)

10



Spridartallrikarnas drivning | Nivåsensor | FlowCheck

Tillförlitlig in i  
minsta detalj

 
Sensor för tom behållare

FlowCheck – för övervakning  
av utloppsöppningarna

Med FlowCheck erbjuder AMAZONE ett system som per-
manent övervakar utloppsöppningarna, så att inte dessa är 
blockerade eller tomkörda. Medan FlowCheck garanterar att 
spridningsmängden är jämn på båda sidorna, resp. infor-

Vid spridning i sluttningar eller vid gränsspridning, kan det 
hända att den ena behållarsidan töms snabbare än den 
andra. För att övervaka båda utloppsöppningarna erbjuder 
AMAZONE därför extra sensorer som avkänner när det bör-
jar sina i behållarbottnarna. När det börjar sina i en behål-
lartratt, visas den tomma behållarbottnen röd i grafiken i 
monitorn, så att föraren varnas i god tid.

merar föraren om en avvikelse förekommer, övervakas och 
styrs spridarens totala spridningsmängd av vågsystemet. 
Dessutom visar vågsystemet föraren, hela tiden, gödsel- 
vikten i behållaren.

  FlowCheck-sensorer i 
hydraulkretsen

  ZA-TS-Hydro –  
hydraulisk drivning av spridartallrikarna 
med tillvalet FlowCheck.

Föraren får i god tid ett varningsmeddelande på monitorn som 
visar att en behållarbotten snart är tom.

  Nivåsensor för tom behållare i ZA-TS
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pro

ZA-TS

Soft Ballistic System pro
För extra skonsam gödselbehandling

4 avgörande fördelar med SBS pro

Mineralgödsel måste behandlas extra skonsamt för att den 
ska kunna spridas med precision över hela arbetsbredden.  
Gödsel som skadas redan i spridaren kan inte spridas kon-
trollerat.

Som ”säkerhetspaket” är AMAZONE Soft Ballistic System 
pro integrerat redan i serieutförande. Omrörare, nedsläpp 
och spridartallrikar är optimalt anpassade till varandra. Det 
skonar gödseln och säkrar dina intäkter.

1. Skonsam tillförsel
De eldrivna stjärnformade omrörarna i behållarbottnen 
ger ett jämnt gödselflöde till spridartallriken. De långsamt 
roterande, spiralformade omrörarna matar fram gödseln i 
en jämn ström till respektive utloppsöppning. Omrörnings-
systemet roterar med när nedsläppssystemet vrids och 
befinner sig därmed alltid i perfekt läge över utloppsöpp-
ningen. Omrörarna stängs av automatiskt så snart spjällen 
stängs.

  Spridarenhet med nedsläppssystem, borstenhet och spridartallrik
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Soft Ballistic System pro

2. Skonsam applicering
Med det ställbara nedsläppssystemet kan kastlängden och 
sidofördelningen påverkas. Arbetsbredden kan dessutom 
ställas in ännu exaktare med hjälp av varvtalsändring. Göd-
seln släpps ner centralt på tallriken där periferihastigheten 
är låg, vilket skonar gödselkornen. Tack vare nedsläppssys-
temets koncentriska vridrörelse behandlas gödseln alltid 
lika skonsamt.

3. Skonsam rotation
Med tallriksvarvtal från 600 till 900 r/min sätter AMAZONE 
Soft Ballistic System pro din gödsel i rörelse på ett skon-
samt sätt. Till och med gödselsorter med låg brotthåll-
fasthet behåller sina spridningsegenskaper och ger en fin 
spridningsbild.

4. Skonsam utkastning
Med AMAZONE Soft Ballistic System pro tillförs gödseln 
inte mer energi än vad som behövs för en optimal kastbana 
och en exakt spridningsbild. För detta ändamål är spridar-
vingarna optimalt tillbakavinklade.
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ZA-TS

TS-spridarenhet
Perfektion i varje komponent, som ett urverk

  TS-spridarenhet med justerbart nedsläppssystem

TS-spridarenhetens konstruktion

1) eldriven omrörare
2) elektrisk ställmotor för vridning av nedsläppssystemet
3) elektrisk ställmotor för gödseldosering
4) styrvinge
5) gränsspridningsvinge
6) normalspridningsvinge
7) AutoTS-växellåda
8) elektrisk ställmotor för AutoTS med integr. funktions- 
    kontroll

TS-spridarenhetens egenskaper

  Stor kastlängd, dubbel överlappning även vid 36 m 
arbetsbredd 

 Integrerat gränsspridningssystem
 Stora spridningsmängder  

 (upp till 10,8 kg/s resp. 650 kg/min)
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TS-spridarenhet | Omrörare

Omröraren – Mjuk och skonsam

Omrörarens grundläggande funktion är att aktivt leda 
gödseln till utloppsöppningen, så att en konstant mängd 
gödsel kan spridas ut. Gödselklumpar som har lyckats ta 
sig igenom sållen bryts, även vid små spridningsmängder, 
aktivt sönder av omröraren som är placerad nära behållar-
bottnen. Om främmande föremål hamnar i behållarbotten 
och omröraren överbelastas, byter respektive elmotor 
automatiskt rotationsriktning och åtgärdar störningen 
automatiskt. Det perfekta samspelet mellan omrörare och 
spjäll visar sig på vändtegar eller vid spridning i fältkilar. 
Då ett doseringsspjäll stängs, stannar omröraren ovanför 
automatiskt. På så sätt skonas den dyrbara gödseln och det 
förhindrar att den mals sönder.

Fördelar med elektriska omrörare
  Två långsamtgående, gödselskonande omrörare med  

60 r/min
  stängs av automatiskt när spjället stängs, också endast 

på ena sidan resp. oberoende av varandra
  Reverseras automatiskt om det blockeras av främmande 

föremål
  aktiv tillförsel av gödselflödet till utloppsöppningen

  ”De elektriska omrörarna går (vänster/höger oavhängigt!) 
endast med öppna spjäll“

 (profi – Användningstest ”Fyra gödselspridare i jämförelse“ · 01/2016)

  ”Omröraren drivs av en 12 volts motor och roterar med 60 r/min.  
Den stängs av när spjället stängs och börjar gå i motsatt 
riktning om främmande föremål blockerar omröraren.“

 (dlz agrarmagazin – Långtidstest ZA-TS 3200 Profis Hydro · 02/2017)
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Argus
read

ZA-TS

AMAZONE- 
nedsläppssystem
för förstklassigt spridningsresultat

Via nedsläppssystemet släpps gödseln ner skonsamt, 
mycket nära spridartallrikarnas mittpunkt. Nära tallrikar-
nas mittpunkt är periferihastigheten låg, vilket innebär en 
mycket skonsam behandling av gödseln. För inställning av 
spridarenheten för olika arbetsbredder och gödselsorter, 
vrids nedsläppssystemet mekaniskt eller elektriskt kring 
tallrikarnas mittpunkt (koncentriskt). Avståndet mellan 
gödselns nedsläppspunkt och spridartallrikens mittpunkt 
förblir alltid detsamma.

Vridningen hos nedsläppssystemet ger dig ett stort urval 
av möjliga arbetsbredder. Med endast tre spridarvingsatser 
täcks området från 15 m till 54 m arbetsbredd.

Koncentrisk vridning  
av nedsläppssystemet

  Mekanisk justering av nedsläppssystemet

  Alla ZA-TS-spridare med elektrisk inställning av nedsläpps- 
systemet är förberedda för ArgusTwin

  Vridning av nedsläppssystemet kring tallrikens mittpunkt

  Elektrisk justering av nedsläppssystemet
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Inmatnings- och spridarsystem | Doseringsöppning | Ställmotorer

För att gödseln ska styras säkert till spridartallriken, är  
borstar, vilkas borst räcker ända upp till överkanten på spri-
darvingarna, monterade direkt på utloppsöppningarna.

För att erhålla en konstant spridningsmängd vid olika 
körhastigheter, måste spjällöppningen anpassas till den 
aktuella körhastigheten. Med hjälp av doseringsspjället 

utförs detta snabbt och precist. På grund av spjällöppningens 
njurformade utseende förblir spridningsbilden oförändrad 
trots varierande spjällöppningar.

En spridare i toppklass vad gäller arealkapacitet, med 
enorma spridningsmängder vid höga körhastigheter och 
marknadsledande spridningsnoggrannhet, kräver ställmo-
torer som arbetar extremt snabbt och exakt. Speciellt vid 
applikationer som automatisk sektionskontroll, spridning 
efter applikationskartor eller med kontinuerlig anpassning 
(ArgusTwin och WindControl) ställer extremt höga krav på 
ställmotorerna.

 
Rent överlämnande – 
Borstenheten

Konstant spridningsmängd  
med unik spjällöppning 

 
Extremt snabb och precis! 
Elektriska ställmotorer

  Borstenhet för korrekt nedsläpp på spridartallriken

Nivå 1: Liten spjällöppning Nivå 2: Halv spjällöppning Nivå 3: Hel spjällöppning
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TS-spridartallrikar
För högsta precision vid alla typer av spridning – upp till 54 m arbetsbredd

Spridningssystem av rostfritt stål –  
ger en lång livslängd

 
Spridarvingar med hårdmetallskikt

På TS-spridarna är hela spridningssystemet tillverkat av 
rostfritt stål, vilket garanterar en lång livslängd.

De olika spridarvingsenheterna kan snabbt och enkelt bytas 
ut med hjälp av ett växelsystem. Den perfekta lösningen, t.
ex. för maskinstationsägare.

Växling mellan normalspridning och gränsspridning sker 
med AutoTS, utan att något tallriksbyte krävs.

Spridarvingarna har ett extra slitstarkt ytskikt. Detta består 
av en speciell hårdmetallstruktur. Bearbetningen i en hög-
hastighetsflamsprutningsprocess ger ett extremt hårt skikt 
som skyddar spridarvingarna mot mekaniskt slitage. På så 
vis uppnås en tre gånger längre livslängd.

Spridarvingsatser
  TS 1 = 15 m – max. 24 m
  TS 2 = 21 m – max. 36 m
  TS 3 = 24 m – max. 54 m

  ”Beroende på arbetsbredd kan olika utkastarvingar monteras – 
en mycket bekväm lösning.”

 (profi – testrapport gödselspridare ZA-TS 4200 Profis Hydro · 06/2013)

Det integrerade gränsspridnings-
systemet AutoTS manövreras 
elektriskt. 
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TS-spridartallrikar | Normalspridning

Optimerad spridnings-
bild

Okänslig spridningsbild med hjälp av 
Multi-spridningsbilder

 
Normalspridning

Genom justering av nedsläppssystemet ändras nedsläpps-
punkten på spridartallriken och därmed regleras kastlängd 
och sidofördelning. Arbetsbredden kan dessutom ställas in 
individuellt genom ändring av varvtalet.

Sidofördelning (arbetsbredd 36 m)

Spridningsbredd 72 m

100 %

50 %

0 %
-54 544842363024181260-6-12-18-24-30-36-42-48

På grund av spridarvingarnas särskilda form och vinkel 
bildas en Multi-spridningsbild med TS-spridarenheten. De 
långa och korta spridarvingarnas spridningsbilder påverkar 
därför inte varandra, vilket ger en optimal kastbana.

Tredimensionell spridningsbild

Spridarenheten har utvecklats med tredimensionella sprid-
ningsbilder, så att en perfekt sidofördelning uppnås med 
upp till 54 m arbetsbredd. De stora överlappningszonerna 
garanterar en perfekt spridningsbild och är betydligt stabilare 
mot samtliga yttre faktorer såsom sidovind, sluttningar, 
luftfuktighet och varierande gödselkvalitet.
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ZA-TS

Gränsspridningssystem från AMAZONE
Full kontroll. Hela tiden!

  Dikesspridning: Största möjliga fördelningsnoggrannhet 
upp till 1 m från fältgränsen

20



Gränsspridningssystem | Gränsspridning

Effektivt och precist – Sprid bara där som 
det är till nytta för dina växter

Gränsspridning (miljöoptimerad inställning)
Om åkern gränsar mot en väg eller en cykelväg får ingen 
gödsel kastas över fältgränsen. För att det inte ska gödslas 
för mycket inne på fältet, måste spridningsmängden på 
gränssidan reduceras. Resultatet blir en minimal under-
gödsling i närheten av fältgränsen. Gränsspridningsmeto-
den uppfyller kraven i gödselmedelsförordningen.

Dikesspridning (miljöoptimerad inställning)
Om det finns vattendrag alldeles i närheten av fältkanten 
kräver gödselmedelsförordningen att man med gränssprid-
ningsanordning håller ett ogödslat område på minst en 
meter. Utan gränsspridningsanordning ska det till och med 
vara tre meter. För att undvika övergödsling inne i fältet 
måste spridningsmängden reduceras vid gränserna.

Kantspridning (skördeoptimerad inställning)
Den angränsande åkern utnyttjas för jordbruk. I detta fall 
kan det tolereras att en liten mängd av gödseln kastas över 
fältgränsen. Gödselfördelningen på fältet ligger fortfarande, 
även i fältkanten, på 80 % av börmängden.

Gränsspridning med gränsspridningsskärm
Om det första körspåret befinner sig vid fältkanten, genom-
förs gränsspridningen (miljöoptimerad inställning) genom 
att stänga av halva spridningsbilden. Ingen gödsel hamnar 
över fältgränsen, inne på fältet förblir gödslingen optimal.

Såbäddspridning med såbädd-spridningsskärm på båda sidorna
För spridning på specialodlingar i såbäddar till vänster och 
höger om körspåret erbjuder AMAZONE en såbäddssprid-
ningsskärm. Dessa håller körspåret nästan helt fritt från gödsel. 

36 m36 m z. B. 
3 m

100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 36 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 18 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m 18 m

90 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

36 m

17 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

1 m
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AutoTS + ClickTS
De tallriksintegrerade  
gränsspridningssystemen

Med det tallriksintegrerade gränsspridningssystemet 
AutoTS kan de olika spridningsmetoderna, kant-, gräns- 
och dikesspridning, bekvämt aktiveras via monitorn i  
förarhytten, separat för både vänster och höger sida.

AutoTS – Komfortabel och precis  
sidofördelning ända till fältgränsen

AutoTS – Inställning av styrvingen för gränsspridning

En ställmotor vrider styrvingen ca 10°, vilket gör att gödseln 
vid gräns- och dikesspridning styrs till de kortare gräns-
spridningsvingarna. Genom kombinationen av varvtal och 
kortare vinge, kastas gödseln betydligt kortare utan att den 
belastas mekaniskt.

 
Den geniala funktionsprincipen för Auto-TS

  ”Målsättningen vid utvecklingen av Amazone ZA-TS var enty-
dig: Inga kompromisser längre mellan normal spridning kontra 
kant-, gräns- och dikesspridning vid fältgränsen.“

 (profi – Spridarenheter i praktiken ”Hydraulisk eller mekanisk“ · 06/2017)

AutoTS – Inställning för normalspridning AutoTS – inställning av styrvinge för gränsspridning
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AutoTS | ClickTS

Med gränsspridningssystemen AutoTS och ClickTS kan 
användaren skapa mycket skarpa spridningsavslut för opti-
mala växtbetingelser vid åkergränsen. Jämfört med tidigare 
gränsspridningsmetoder erhålls betydligt högre avkastning.

Med AutoTS-spridarenheten är en automatisk mängdre-
ducering vid gränsspridning möjlig. Mängdreduceringen 
sker i procentsteg som kan väljas fritt. Eftersom de båda 
spridartallrikarna manövreras oberoende av varandra kan 
en ändring ställas in för enbart ena sidan eller för båda.

Mer avkastning i gränsområdet  
med AutoTS och ClickTS
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  Gränsspridning med ClickTS 
Förutom det från förarhytten fjärrstyrda dubbelsidiga 
AutoTS-systemet, finns AutoTS som enkelsidig version, den 
manuella omställningen ClickTS. ClickTS för båda sidorna finns 
också att tillgå.

  Gränsspridningssystem AutoTS   Konventionella gränsspridningssystem

  Tack vare en kortare spridarvinge begränsas gödsels  
  kastlängd. 

  Den mekaniska riktningsstyrningen av gödseln, gör att  
  den går sönder och faller ner tidigare bredvid körspåret. 

  Gödseln skonas och fördelas optimalt ända ut till  
  fältgränsen.

  Den mängd gödsel som har gått sönder saknas i  
  gränsområdet, vilket leder till undergödsling.

  På grund av gödselns låga kasthastighet landar endast  
  några få korn över fältgränsen. 

  Alla gödselkorns riktning styrs inte mekaniskt, vilket gör  
  att de sprids långt över fältgränsen. 
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Gräns- och såbädd-spridningsskärm

Gränsspridningsskärm uppfälld Såbädd-spridningsskärm med teleskopiska slutstycken insvängd 
på båda sidorna

Då kunden vill köra med traktorn i fältkanten och endast 
sprida inåt fältet, finns en gränsspridningsskärm att tillgå. 
När gränsspridningsskärmen är nedsvängd, sker spridningen 
endast med spridartallriken in mot fältet och gödselns rikt-
ning styrs så, att den endast kastas bakom traktorn och in 
mot fältet, men inte över gränsen. Gränsspridningsskärmen 
kan användas för gränsspridning på vänster och höger sida. 
Manövreringen av gränsspridningsskärmen sker manuellt 
eller som tillval hydrauliskt från förarsätet. När gränssprid-
ningsskärmen är uppsvängd påverkar den inte den normala 
spridningen.

För att sprida på såbäddar som befinner sig till höger och 
vänster om traktorn, garanterar såbädd-spridningsskärmen 
en optimal gödselfördelning, utan att sprida direkt bakom 
traktorn. För att uppnå en optimal gödselfördelning kan 
såbädd-spridningsskärmens teleskopiska slutstycken ställas 
in individuellt, beroende på arbetsbredd och gödselsort. 
Såbädd-spridningsskärmen kan användas på ena sidan eller 
på båda sidorna. Manövreringen av såbädd-spridningsskär-
men sker, såsom gränsspridningsskärmen, manuellt eller 
som tillval hydrauliskt från förarsätet. När såbädd-sprid-
ningsskärmen är uppsvängd påverkar den inte den normala 
spridningen.

Gränsspridningsskärm Såbädd-spridningsskärm
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Frontspridare med lämpligt belysningssystem för körning på 
allmän väg

Precis spridning av två olika gödselsorter

Gräns- och såbädd-spridningsskärm | Frontburen spridare

Fram-bak-duo
En ny nivå av precision

För kunder som i ett enda arbetsmoment vill sprida ut två 
olika sorters mineralgödsel samtidigt på ett korrekt sätt, 
erbjuder AMAZONE den unika möjligheten med en front-
monterad spridare. Till skillnad från när blandgödsel används 
i en enda handelsgödselspridare, kan spridarna ställas in 
optimalt till respektive gödsels egenskaper i denna variant. 
På detta sätt uppnår man en perfekt sidofördelning av båda 
gödselmedlen. Det är också möjligt att sprida med två olika 
applikationskartor.

Två i ett slag

För att möjliggöra användningen av en „omvänd“ gödsel-
spridare i traktorns front, används en intelligent mjukvara 
som tillförlitligt speglar spridningsfunktionen och gör att 
föraren inte behöver tänka omvänt vid arbetet. Den gör 

även att normal-, kant-, gräns- och dikesspridning utan 
problem kan styras till ”rätt” sida. Också den alternativa 
kopplingspunkten för till- och frånkoppling på vändtegen 
har anpassats.

Komfortabel och tillförlitlig

Fördelarna med frontmontering

  Möjligheten att på ett korrekt sätt sprida ut två olika 
gödselsorter i ett enda arbetsmoment

  Mer kapaciteten tack vare extra behållarvolym med en 
självgående maskins fördelar – smidigt och effektivt

  ”Spridarduon visar sin styrka när det gäller precision.“

  ”Ekipaget är smidigt, slagkraftigt och förbättrar viktfördelnin-
gen på fram- och bakaxel.“

(agrarheute – Testkörning med den frontmonterade spridaren · 09/2018)
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ArgusTwin 
Spridarens ögon – de ser det du inte ser!

  ”ArgusTwin optimerar sidofördelningen sekundsnabbt.“

 (profi – Testkörning av Amazone ArgusTwin 01/2016)
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ArgusTwin-systemet garanterar, tack vare den permanent 
arbetande online-övervakningen och korrigeringen av 
nedsläppssystemet, att spridarens sidofördelning alltid är 
optimal. Detta ökar spridningsnoggrannheten och optime-
rar odlingsbetingelserna.

I Argus-systemet för avkänning av spridningsbilden, 
baseras avkänningen för sidofördelningen på radarteknik, 
vilken är okänslig för damm och smuts och i praktiken 
oerhört driftsäker. Argus Twin övervakar permanent både 
den vänstra och högra spridningsbilden och korrigerar vid 
behov de elektriskt styrda nedsläppssystemen oberoende 
av varandra.

Automatisk justering av nedsläppssystemet

Via ISOBUS-monitorn anges spridningsmängden och alla 
andra relevanta uppgifter ur spridningstabellen för gödseln 
som ska spridas. För Argus-systemet har man dessutom 
integrerat kastriktningen för optimal sidofördelning i sprid-
ningstabellen. Med detta värde som referens kontrollerar 
ArgusTwin permanent, att den angivna kastriktningen ver-
kligen hålls av spridartallriken. Om den faktiska kastriktnin-
gen på grund av avvikelser i gödseln, slitna spridarvingar, 
körning i sluttningar eller start- och bromsprocedurer avvi-
ker från „bör“-kastriktningen, korrigerar spridaren automa-

tiskt nedsläppssystemets inställning – och detta individuellt 
för varje sida. Elektrisk inställning av nedsläppssystemet är 
en förutsättning för detta. 

Konceptet gödselspridare med ArgusTwin och vågsystem

Sidoberoende övervakning av spridningsbilden med hjälp av 14 
radarsensorer

ArgusTwin

Automatisk inställning av den optimala 
sidofördelningen

Inmatning på ISOBUS-monitorn

Spridningsmängd + gödselsort + arbetsbredd + kastriktning

Redskapsdator

Doseringsspjäll

Våganordning

Spridningsmängd

Nedsläppssystem

Arbetsbredd

ArgusTwin

Spridningsmängd

Sidofördelning

ArgusTwin är perfekt integrerad i ZA-TS
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  Systemet är omedelbart driftklart
  Placerat ovanför spridartallrikarna

 •  Systemet befinner sig skyddat mellan den kringgående 
rörskyddsbågen och grundbehållaren

 •  Därför finns det inga ytor där fuktighet, smuts eller 
gödsel kan samlas

   Permanent Online-övervakning av båda spridningssidorna
  Alltid optimal sidofördelning av gödseln, även om  

gödselkvaliteten varierar
 •  Grunden för en optimal växtodling 
 •  Högre gödslingseffektivitet

   Systemet är också aktivt vid gränsspridning eller  
sektionsavstängning

  Automatisk sluttningskompensering av spridnings- 
bilden genom inställning av nedsläppspositionen

    Fast monterad på spridaren, utan rörliga delar –  
fullständigt underhålls- och slitagefri

Automatisk anpassning 
av nedsläppssystemet med 

hjälp av ArgusTwin

Systemet är omedelbart driftklart. Det fungerar också vid 
gränsspridning och när delbredder frånkopplas. I kuperad 
terräng tillhandahåller Argus till och med, genom korrige-
ringen av gödselns nedsläppsposition, en sluttningsutjäm-
ning för spridningsbilden.  

Medan Argus optimerar sidofördelningen, ser vågsystemet 
till att mängden som sprids ut är korrekt. 

Problem vid gödselspridning i praktiken – Dålig sidofördelning, 
exempelvis på grund av varierande gödselegenskaper

Perfekt sidofördelning möjliggör jämnt växande bestånd, även om 
gödselkvaliteten och -egenskaperna varierar

 
Toppargument för ArgusTwin
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ArgusTwin | WindControl

För platser med besvärliga vindförhållanden erbjuder  
AMAZONE Wind-Control, för ZA-TS (enl. Prof. Dr. Karl Wild, 
HTW Dresden), som ett komplement till ArgusTwin-Systemet. 
WindControl övervakar permanent vindstyrka och -riktning 
och korrigerar nedsläppsposition och tallriksvarvtal auto-
matiskt.

En högfrekvent mätande vindsensor som är monterad på 
maskinen, avkänner vindhastighet och vindriktning. På 
grundval av dessa uppgifter beräknar arbetsdatorn, tillsam-
mans med informationen från ArgusTwin, nya inställnings-
värden för nedsläppssystem och varvtal för spridartallrikar-
na. Vid sidovind höjs varvtalet för tallriken som är vänd mot 

vinden och nedsläppssystemet vrids utåt. Samtidigt sänks 
varvtalet för tallriken som är vänd från vinden och ned-
släppsystemet för denna vrids inåt.

Med hjälp av WindControl ökas tidsfönstret för spridnings-
arbetet. Förutom alla viktiga gödselspridarparametrar har 
användaren också koll på de aktuella värdena för vindrikt-
ning, vindstyrka och luftens turbulens. Förutom det ger 
WindControl föraren en automatisk varning vid alltför kraf-
tig blåst, när systemet inte längre kan kompensera vindens 
inverkan eller när vindbyarna återkommer alltför ofta.

WindControl 
för besvärliga vindförhållanden

 
Optimal sidofördelning

Automatisk kompensering för vindens inverkan

 
Utökad kastlängd

Kraftigt förkortad  
kastlängd

Idealisk  
spridningsbild

Asymmetrisk  
spridningsbild

Reaktion:  Varvtalsreducering och vridning 
av spridningsbilden inåt

Reaktion: Varvtalshöjning och vridning  
  av spridningsbilden utåt

Sidovind

  Vindhastigheten och vindriktningen visas på monitorn

Vindsensor
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Utrustning
Perfekt in i minsta detalj

SafetySet-standardutrustningen förbättrar säkerheten. 
Skyddsbågen uppfyller gällande föreskrifter om olycksfö-
rebyggande åtgärder. Stora varningsskyltar bakåt liksom 
belysningssystemet, ökar synligheten i trafiken.

SafetySet – 
integrerat i standardutförande

Behållarpresenning (rull-kapell)

Den manuellt manövrerade eller hydrauliskt fjärrmanövre-
rade presenningen finns att få för förhöjningarna S och L. 
Den försluter behållaren tätt och säkert och i det kompakta, 
ihoprullade tillståndet tillhandahålls en maximal påfyll-
ningsöppning. Presenningen kan också kombineras med 
extra förhöjningar för både S 600 och L 800.

Fällbar behållarpresenning 

Som ett prisvärt alternativ till rullkapellet kan en fällbar 
behållarpresenning med stort siktfönster väljas för  
S-tillsatserna.

Positionsvisning för  
gränsspridningssystemet

För att kunna övervaka gränsspridningssystemet från trak-
torhytten, erbjuder AMAZONE egna positionsvisningar för 
gränsspridningssystemet. Med hjälp av en mekanisk skala 
som befinner sig i blickfältet framtill på gödselspridaren, 
kan positionen bekvämt ställas in under spridningen.

  Positionsvisning av såbädd-spridningsskärmen

  ”Rullkapellet är bra: Försluter säkert, håller vattnet på utsidan 
vid regnskurar och stör inte heller i öppet, dvs ihoprullat 
tillstånd.“

(dlz agrarmagazin – Långtidstest ZA-TS ”Längdkastarmästaren“· 01/2016)

Det fällbara kapellet i underhållsposition, för enkel rengöring av 
insidan
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  Förvaringsanordning med medar  ”Det stabila (och framtill styrda) ranger-hjulstället med broms 
fälls in eller ut med en välriktad spark. Bättre än så blir det 
inte.“

 (profi – Användningstest ”Fyra gödselspridare i jämförelse“ · 01/2016)

Utrustning

Det vridbara ranger-hjulstället underlättar till- och från-
kopplingen av spridaren samt rangeringen på gårdsplanen. 
Hjulstället kan snabbt fällas in och ut och är väl skyddat 
mot smuts. Det är fast monterat på spridaren, vilket gör att 
det alltid är till hands.

Ranger-hjulställ Förvaringsanordning

Som alternativ till det vridbara ranger-hjulstället finns  
det en prisvärd förvaringsanordning för uppställning på 
integrerade medar.

Stege för säker uppstigning

För att behållaren ska kunna nås på optimalt sätt även från 
utsidan, är de breda L-förhöjningarna standardutrustade 
med stegar på båda sidor och för de smala S-förhöjningar-
na finns, som tillval, en stege att montera på vänster och/
eller höger sida.

Kalibreringsanordning

För att komfortabelt göra en utmatningskontroll, utan att 
demontera spridartallriken, finns en kalibreringsanordning 
för höger eller vänster sida att beställa (behövs ej med 
vågsystem).

  ”Också när det gäller stegar sätter Amazone måttstocken: På 
båda sidorna är stegpinnarna (av rostfritt stål!) väl integrerade 
och sticker inte ut.“

 (profi – Användningstest ”Fyra gödselspridare i jämförelse“ · 01/2016)

Kalibreringsanordning
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ZA-TS modellöversikt
Alltid det rätta valet

Med grundutrustningen ISOBUS kan du även med äldre traktorer 
utnyttja alla fördelar med ZA-TS

32



En spridare – Många möjligheter
Avgör själv!

ZA-TS modellöversikt

elektrisk spjällmanövrering X X X X X X

elektrisk omrörare X X X X X X

hastighetsanpassad mängdreglering X X X X X X

Nivåsensor (tillval) X X X X X X

Gränsspridning med ClickTS
(valbar utrustning)

X X X X X X

Gränsspridning med AutoTS
(valbar utrustning)

X X X X X X

Vågteknik X X X X

Online mängdkalibrering X X X X

Lutningssensorer (tillval) X X X X

ArgusTwin (tillval) X X X

WindControl (tillval) X

FlowCheck (tillval) X

Max. antal delbredder 8 16 8 16 128 128

GPS-Switch ready X X X X X X

Monitor som krävs
ISOBUS-
monitor

ISOBUS-
monitor

ISOBUS-
monitor

ISOBUS-
monitor

ISOBUS-
monitor

ISOBUS-
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ISOBUS –
Maskinmanövrering i den digitala tidsåldern

Ett språk, många fördelar! Manövrering med många olika  
ISOBUS-monitorer

Med varje ISOBUS-kompatibel maskin erbjuder AMAZONE 
modernaste teknik för den digitala framtiden, med nästan 
obegränsade möjligheter. I vilken utsträckning du utnyttjar 
deras potential bestämmer uteslutande du själv. Om du an-
vänder en monitor från AMAZONE eller en befintlig ISOBUS- 
monitor i din traktor, spelar alltså ingen roll. ISOBUS betecknar 
en global kommunikationsstandard mellan manöverboxar, 
traktorer och påbyggnadsaggregat å ena sidan och kontors-
programvaror för lantbruket å den andra.

Det betyder att du med en monitor kan styra alla dina  
ISOBUS-kompatibla enheter. Du ansluter endast maskinen 
till respektive ISOBUS-monitor och genast har du det be-
kanta användargränssnittet på monitorn i traktorhytten. 
 
Fördelar ISOBUS:

 En världsomfattande standard garanterar enhetliga  
 gränssnitt och dataformat, så att även kompabiliteten  
 med andra tillverkare säkerställs.

 Plug and Play mellan maskin, traktor och ytterligare  
 ISOBUS-enheter
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More than
ISOBUSISOBUS

Elektronik | ISOBUS

AMAZONE – mer än bara ISOBUS
Bättre kontroll, större avkastning! Precision Farming 4.0

Vår elektronikkompetens

För att förbättra användarkomforten, erbjuder AMAZONE- 
maskinerna och manöverboxarna en funktionsomfattning 
som ligger över ISOBUS-standarden. 
 
Fördelar:

 Bästa möjliga kompabilitet och funktionssäkerhet för  
 dina ISOBUS-enheter

 Inga tilläggsmoduler på maskinsidan. Alla ISOBUS- 
 maskiner från AMAZONE är redan i serieutförande  
 utrustade med alla nödvändiga ISOBUS-funktioner

 MiniView-visning med alla AMAZONE-monitorer och  
 andra ISOBUS-monitorer. Se exempelvis maskinupp- 
 gifterna i GPS-visningen

 Möjlighet till en traktormonitor- eller en 2-monitorlösning  
 med vilken traktorns och redskapets funktioner kan  
 separeras

 Unikt manövreringskoncept. Fritt konfigurerbara visningar  
 och individuella användargränssnitt på monitorn

 Upp till 3 användarprofiler är möjligt. Skapa en egen  
 användarprofil för varje förare eller användning!

 Fritt konfigurerbara maskinförlopp, så som exempelvis  
 infällningsproceduren av rampen på din AMAZONE  
 växtskyddsspruta

 Intelligent Tractor-ECU-funktionsutvärdering. Auto- 
 matiska förlopp beroende på ISOBUS Traktor, exempel 
 vis automatisk styrning av arbetsbelysningen eller låsning  
 av en styraxel vid backning

 Integrerad TaskControl datalogg. Principiellt är alla  
 ISOBUS-telematiklösningar möjliga (exempelvis tele- 
 matiklösningen TONI från CLAAS).

 Fritt konfigurerbara delbredder
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Variabel giva vid spridning efter applikationskarta

Upptäck dina möjligheter med 
AMAZONE

 God översikt över fältmenyn och inställningsmenyn

Enkelt och bekvämt!

 
Task Controller (uppdragshantering)

Speciellt i praktiskt arbete, oberoende av om det sker med 
en monitor från AMAZONE eller med din traktormonitor, 
märker man hur användarvänligt programvaran har utveck-
lats. Den enkla och översiktliga separation mellan fältme-
nyerna och inställningsmenyerna ger en mycket enkel och 
intuitiv manövrering. De lättförståeliga manövreringssym-
bolerna garanterar en logisk och säker manövrering.

Task Controller (TC) gör det möjligt att spara data på maskinen 
och datakommunikation mellan maskinen och ett kart- och 
växtodlingsprogram. För detta används det standardiserade 
dataformatet ISO-XML. Därigenom kan uppdrag bekvämt 
importeras till monitorn och den färdiga dokumentationen 
exporteras igen efter arbetet. Både maskinernas adderade 
värden (TC-BAS) och platsrelaterade uppgifter (TC-GEO) kan 
registreras. Förutom uppdragshantering och dokumentation 
kan Task Controller också användas för bearbetning av appli-
kationskartor i ISO-XML format.

Task Controller ingår som standard i AmaTron 3 och i Ama-
Pad. För AmaTron 4 ingår Task Controller i programpaketet 
„GPS-Maps&Doc“.

 Skapa eller hämta uppdrag
 Bearbeta uppdrag
 Dokumentera utförda uppdrag
 Bearbetning av applikationskartor i ISO-XML format

Fältmeny Inställningar

  ”ISOBUS-styrningen har utvecklats av Amazone själva och den 
är översiktligt och lättförståeligt uppbyggd. Den som vill kan 
fritt konfigurera sina egna knappar. Även multifunktionsfönst-
ret kan konfigureras fritt.

 (agrarheute – ”Testkörning Såmaskinen Centaya” · 06/2018)
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Allt i handen!

Tack vare AUX-N funktionerna kan du manövrera de flesta 
av maskinens funktioner i arbetsmenyn med din AmaPilot+ 
eller någon annan ISOBUS-joystick.

Med GPS-Maps kan maskinen, på ett okomplicerat sätt, styras 
efter en applikationskarta. Denna programmodul möjliggör en 
enkel användning av applikationskartor i shape-Format. Här 
anges antingen bör-mängden för spridningsmaterialet som 
ska appliceras eller bör-mängden för den verksamma sub-
stansen (vid sprutning). Detta program ingår som standard i 
AmaPad och kan låsas upp för AmaTron 3 och AmaTron 4 med 
hjälp av programpaketen „GPS-Maps“ resp. „GPS-Maps&Doc“.

 GPS-Maps är ett intuitivt system för hantering av  
 applikationskartor

 Automatisk styrning av spridningsmängden efter  
 applikationskarta

 Optimerar växtodlingen med behovsanpassad applicering

Spårföljaren GPS-Track är ett enormt hjälpmedel för föraren 
vid körning i fält, framför allt vid körning i vall eller i fält utan 
körspår. Den har diverse spårtyper, som A-B-linje och kontur-
linje. Körspåren blir logiskt numrerade i ordning. Avvikelsen 
från ideallinjen visas grafiskt på displayen med hjälp av en 
integrerad ljusramp. Tack vare tydliga styrkommandon med 
exakta körspårsavstånd kan du alltid hålla dig i spåret!

 I AmaPad ingår GPS-Track funktionen redan i standard- 
 utförandet

 I AmaTron 4 och AmaPad visas en ljusramp i statusfältet

GPS-Maps – Spridning efter applikationskarta GPS-Track – din spårföljare i fältet 

Dina fördelar med AmaPilot+:
 Perfekt ergonomi
 I princip alla funktioner direkt i handen  

 via 3 funktionsnivåer
 Inställbart handstöd
 Fri och individuell konfigurering av knapparna

  ”Joysticken ligger bra i handen.“

 (dlz agrarmagazin – ”Testkörning Pantera 4502“ · 02/2016)
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Dynamic
Spread

ZA-TS

16 delbredder

32 delbredder

Överlappnings-
zon

Med 128 delbredder

Med 64 delbredder

8 delbredder

  Med DynamicSpread kan gödseln spridas optimalt även i omvända fältkilar 

Automatisk delbreddsavstängning 
GPS-Switch med Section Control

Större precision, högre kapacitet!

Vid större arbetsbredder, är en anpassning av spridningsbil-
den mycket viktigt. Tack vare den elektriska inställningen av 
nedsläppssystemet kan TS-spridarna styras oerhört exakt. 
Spridningen kan även styras till enbart de yttre delbred-
derna i omvända fältkilar. Dessutom kan kastlängden 
reduceras från ytterkanten till mitten genom att anpassa 
varvtalet separat för vänster och höger sida, så att sprid-

ningen oavsett arbetsbredd optimalt kan styras i långa och 
korta kilar och till utlöpare. Här kan man verkligen tala om 
sektionskontroll. I det enklaste utförandet kan man mycket 
enkelt, manuellt (på manöverterminalen) styra spridningen 
till 8 delbredder. Om monitorn har Section Control licensen 
upplåst, kan upp till 128 delbredder hanteras.

ZA-TS Tronic  
med manuellt  

nedsläppssystem

ZA-TS Tronic  
med elektiskt  

nedsläppssystem

ZA-TS Hydro 
* Beroende på 

monitor
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  SwitchPoint 
 När GPS-Switch används, gör SwitchPoint det möjligt att ställa 
in till- och frånkopplingspunkterna beroende av gödselsort 
och arbetsbredd. Båda värdena kan hämtas ur spridningsta-
bellen och matas in i respektive monitor.

Med den automatiska sektionskontrollen GPS-Switch erbjuder 
AMAZONE en GPS-baserad, helautomatisk sektionskontroll för 
alla AMAZONE monitorer och ISOBUS-kompatibla gödselspri-
dare, växtskyddssprutor eller såmaskiner.

GPS-Switch för AmaTron 3
 Automatisk sektionskontroll för upp till 80 delbredder

GPS-Switch basic för AmaTron 4 
 Automatisk sektionskontroll för upp till 16 delbredder

GPS-Switch pro för AmaTron 4 och AmaPad
 Automatisk sektionskontroll för upp till 128 delbredder
 Skapande av virtuella vändtegar
 Skapande av fältmarkeringar (POI)
 Automatisk rampnedsänkning för AMAZONE  

 växtskyddssprutor
 I AmaPad är GPS-Switch pro licensen integrerad som  

 standard

 
Automatisk sektionskontroll

Om monitorn som används har Section Control, såsom 
exempelvis GPS-Switch från AMAZONE, kan styrningen av 
delbredderna ske automatiskt via GPS-positionen. När ett 
fält har lagts in, kan föraren sedan, i det automatiska läget, 
koncentrera sig fullständigt på att styra ekipaget, eftersom 
sektionskontrollen i kilar och på vändtegarna sker helt 
automatiskt. 
 
Fördelar med automatisk sektionskontroll:

 Avlastar föraren
 Förbättrar precisionen också på natten och vid högre  

 hastigheter 
 Mindre överlappningar och mistor
 Insparning av insatsvaror
 Mindre beståndsskador och minskad miljöbelastning

SwitchPoint off
(frånkopplingstidpunkt)

SwitchPoint on
(tillkopplingstidpunkt)

Körspårets mitt

Körspår på 
vändtegen

  ”Med Section Control övertar ISOBUS-datorn en stor del av 
förarens arbete.“

 (dlz agrarmagazin – ”Testkörning, gödselspridare ZA-TS“ · 02/2017)

Delbreddsavstängning för  
ISOBUS-spridare

ZA-TS Tronic ZA-TS Tronic ZA-TS Hydro ZA-TS Hydro

Manuellt  
nedsläppssystem

Elektriskt  
nedsläppssystem

Manuellt  
nedsläppssystem

Elektriskt  
nedsläppssystem

Mängdreglering X X X X

Manövrering av nedsläppssystemet X X

Anpassning av varvtalet på spridartallrikarna X X

Antal delbredder  

• Manuell manövrering via knapptryck
•  Automatiskt via  

Section Control/GPS-Switch 
 

8
Manuellt och  

Auto-läge

8  
Manuellt

16  
Auto-läge

8  
Manuellt

upp till 128 
Auto-läge

8  
Manuellt

upp till 128 
Auto-läge

Arbetsbredd 15 – 54 m 15 – 54 m 15 – 54 m 15 – 54 m
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ISOBUS-monitorer från Amazone
Intuitiva, komfortabla, bättre – Det dagliga arbetet på enklaste sätt

Med de ISOBUS-kompatibla AmaTron 3, AmaTron 4 och 
AmaPad erbjuder AMAZONE tre ytterst komfortabla monitorer 
för sina ISOBUS-maskiner. Förutom den rena redskapsma-
növreringen finns det dessutom ytterligare användnings-
möjligheter, såsom exempelvis automatisk sektionskontroll 
GPS-Switch. För att kunna tillfredsställa olika behov krävs det 
licens för tilläggsapplikationen, så att varje monitor kan utrus-
tas individuellt.

 Alla applikationer är redan installerade och kan först  
 testas kostnadsfritt

 Intuitiv och översiktlig manövrering

Förutom möjligheten att manövrera AMAZONE ISOBUS-red-
skapet från traktormonitorn, är det möjligt att skilja traktorns 
och redskapets funktioner åt och manövrera dem från två 
olika monitorer. Traktormonitorn kan fortsättningsvis styra 
traktorn eller även visa GPS-applikationer, medan den andra 
monitorn används för övervakning och styrning av redskapet.

Från enkelt till High Tech –  
Allt är möjligt

 
Allting under kontroll med 2 monitorer

Monitor AmaTron 3 AmaTron 4 AmaPad

Display 5,7-tums färgdisplay 8-tums multitouch-färgdisplay 12,1-tums multitouch-färgdisplay

Manövrering 8 knappar Pekskärm och 12 knappar Pekskärm

BUS-system AMABUS/ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Uppdragshantering och  
Applikationskartor i ISO-XML-format

Task Controller GPS-Maps&Doc *
med integrerad Task Controller

Task Controller

Applikationskartor  
i shape-format

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

Spårföljning GPS-Track *
med extern ljusramp

GPS-Track *
med integrerad ljusramp

GPS-Track pro
med integrerad ljusramp

Automatisk spårföljning – – GPS-Track Auto

Automatisk sektionskontroll  
(Section Control)
Anmärkning: Beakta maskinens  
                      max. antal delbredder! 

GPS-Switch *
med upp till 80 delbredder

GPS-Switch basic * 
med upp till 16 delbredder

eller GPS-Switch pro *
med upp till 128 delbredder

GPS-Switch pro
med upp till 128 delbredder

Kameraanslutning – 1x Kameraanslutning *
Avkänning vid backning

–

USB-gränssnitt 1x USB-gränssnitt 2x USB-gränssnitt 2x USB-gränssnitt

* = tillval
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Med AmaTron 3 erbjuder AMAZONE en lätthanterad 
monitor. Som fullvärdig ISOBUS-monitor möjliggör den 
prisvärda AmaTron 3 insteget i ISOBUS-världen och är 
samtidigt kompatibel med alla äldre AMABUS-maskiner 
(AmaTron+-maskiner).

AmaTron 3
Då vet man vad man har!

Beprövad och tillförlitlig Monitor-egenskaper

AmaTron 3 har 8 belysta funktionsknappar samt en kon-
trastrik och reflexfri display. Beroende på körsituationen 
och din personliga smak, kan du välja mellan redskapsvy 
(Universal Terminal) eller GPS-vy för manövreringen av red-
skapet. Därvid övertygar det utmärkta pris-/prestandaför-
hållandet! AmaTron 3 är således den idealiska monitorn för 
alla som vill komplettera sin befintliga AMAZONE-maskin-
park med en nytt ISOBUS-redskap och vill använda samma 
monitor till alla redskapen.

Fördelarna med AmaTron 3:
 Kompakt design som kräver litet utrymme
 Prisvärd instegsmodell i ISOBUS-världen
 AmaTron 3 är en fullvärdig ISOBUS-monitor och kan  

 samtidigt styra alla AMAZONE redskap med AMABUS  
 (AmaTron+-redskap)

 Flera applikationer kan styras samtidigt. Med „Bläddra- 
 knappen“ växlar man enkelt fram och tillbaka mellan  
 olika menyer.

 ISOBUS-kompatibel med alla ISOBUS-redskap från  
 AMAZONE och andra tillverkare

 AMABUS-redskapsmanövrering
 Traktor-ECU-funktion för användning med traktor utan  

 ISOBUS (hastighet, kraftuttag …)
 USB-gränssnitt för datautbyte
 ASD-gränssnitt, t.ex. för N-sensor styrning
 GPS-gränssnitt

Följande applikationer är möjliga:
 Task Controller – uppdragshantering i ISO-XML-format
 GPS-Maps (tillval) – hantera applikationskartor i  

 shape-format
 GPS-Track (tillval) – spårföljning med extern ljusramp som  

 tillval
 GPS-Switch (tillval) – automatisk sektionskontroll med  

 upp till 80 delbredder

  Extern ljusramp

   Som en möjlig utvidgning för spårföljningen GPS-Track finns en extern 
ljusramp tillgänglig för AmaTron 3, vilken bekvämt kan kopplas till 
GPS-Track. Denna externa ljusramp kan placeras fritt i hytten.

  ”Amazone visar programmen som kan användas i AmaTron 3 
på startskärmen – bättre kan det inte bli.“

 (profi – „Razzia i Terminal“ · 12/2018)

  ”Den är enkel och översiktlig att använda och displayen med 
5,7 tum är tillräckligt stor och logiskt uppbyggd.“

  (profi – ”Praxistest Cirrus 3003 Compact“ · 04/2015)
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Varför inte använda en monitor som är lika intuitiv som 
en surfplatta eller en smartphone? Med detta i åtanke har 
AMAZONE utvecklat den användarvänliga AmaTron 4 som 
erbjuder en mycket enklare användning, speciellt i upp-
dragshanteringen.

AmaTron 4
Manager 4 all

AmaTron 4, med sin 8 tum stora Multitouch-färgdisplay upp-
fyller extremt högt ställda krav. Tack vare de smarta 
knapparna (Touch/12 belysta knappar/3 direktvalknappar) 
och den intuitiva användningen i dag- respektive nattläge, 
erbjuder AmaTron 4 maximal användarvänlighet. Genom att 
svepa med fingret över app-karusellen kommer man snabbt 
från applikation till applikation resp. till den tydligt och enkelt 
strukturerade användarmenyn. En praktisk MiniView, en fritt 
konfigurerbar statusrad, och en integrerad ljusramp gör an-
vändningen av AmaTron 4 ytterst översiktlig och komfortabel.

Fördelarna med AmaTron 4:
 Automatiskt helskärmsläge på den 8 tum stora  

 Multitouch-färgdisplayen när den inte manövreras
 Praktiskt MiniView-koncept
 Manövrering med pekskärm eller knappar
 Ytterst intuitiv och användarvänlig
 Fältrelaterad dokumentation
 Praktiskt inriktad och intelligent menynavigering 
 Dag- och nattläge

Enkel och komfortabel användning, lika 
intuitiv som din surfplatta

 
Monitor-egenskaper

 ISOBUS-kompatibel med alla ISOBUS-redskap från  
 AMAZONE och andra tillverkare

 Traktor-ECU-funktion för användning med traktor utan  
 ISOBUS (hastighet, kraftuttag …)

 Två USB 2.0 gränssnitt för datakommunikation
 Gränssnitt för anslutning av sensorer via SCU-L-adapter  

 (t.ex. för N-sensor styrning)
 GPS-gränssnitt
 Analog videoingång (kameraanslutning)

Följande applikationer är möjliga:
 GPS-Maps&Doc (tillval):

 - Task Controller – Uppdragshantering och applikations- 
    kartor i ISO-XML Format
 - Hantera applikationskartor i shape-Format

 GPS-Track (tillval) – Spårföljning 
 GPS-Switch basic (tillval) – automatisk sektionskontroll  

 med upp till 16 delbredder
 GPS-Switch pro (tillval) – automatisk sektionskontroll  

 med upp till 128 delbredder
 AmaCam (tillval) – Programlicens för en kamera med  

 automatisk avkänning vid backning
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Med AmaPad erbjuder AMAZONE en stor, högklassig 
monitor. Den 12,1 tum stora Multitouch-färgdisplayen är 
verkligen komfortabel och uppfyller högsta anspråk när det 
gäller precisionsodling.

AmaPad
Ett synnerligen bekvämt sätt 
att styra lantbruksmaskiner

AmaPad är utrustad med en högupplöst, kontrastrik och 
reflexfri 12,1 tums Multitouch-färgdisplay. Användningen av 
AmaPad sker uteslutande med pekskärmen. Med det praktiska 
„Mini-View-konceptet“ kan applikationer som man för tillfället 
inte använder aktivt, men trots det vill övervaka, visas över-
siktligt på sidan. Vid behov kan dessa förstoras med en enkel 
fingerrörelse. Möjligheten att individuellt konfigurera en „in-
strumentbräda“ i underkant av displayen är en annan praktisk 
finess. Förutom sektionskontrollen GPS-Switch pro ingår även 
den professionella spårföljaren GPS-Track pro med integrerad 
ljusramp som standard.

Fördelarna med AmaPad:
 Speciellt reflexfri och stor 12,1-tums Multitouch- 

 färgdisplay
 HighEnd-utrustning med GPS-Maps pro, GPS-Track pro  

 och GPS-Switch pro som standard 
 Utvidgat MiniView-koncept
 Uppgradering till automatisk styrning är möjligt tack  

 vare den automatiska spårföljningen GPS-Track Auto 
 Dag- och nattläge

En ny dimension av styrning  
och övervakning

 
Monitor-egenskaper

 ISOBUS-kompatibel med alla ISOBUS-redskap från  
 AMAZONE och andra tillverkare

 Två USB 2.0 gränssnitt för datakommunikation
 WLAN-modul (via USB-adapter)
 Fjärrservice över internet är möjligt
 Gränssnitt för anslutning av sensorer via SCU-L-adapter  

 (t.ex. för N-sensor styrning)
 GPS-gränssnitt
 Ljussensor för anpassning av displayens ljusstyrka

Följande applikationer är möjliga:
 Task Controller – Uppdragshantering och applikations- 

 kartor i ISO-XML Format
 GPS-Maps pro – Hantera applikationskartor i  

 shape-format
 GPS-Switch pro – Automatisk sektionskontroll med upp  

 till 128 delbredder
 GPS-Track pro – Spårföljning med integrerad ljusramp
 GPS-Track Auto – Automatisk spårföljning (i Pantera)

Elektronik | ISOBUS-monitorer

  ”Med AmaPad är spridaren mycket enkel att manövrera.“

 (dlz agrarmagazin – ”Testkörning, gödselspridare ZA-TS“ · 02/2017)
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Spreader Application Center
Exemplariskt – sedan över 25 år

Inställningen är avgörande!

Med Spreader Application Center förbättrar AMAZONE 
sin kundservice ytterligare. Förutom de redan etablerade 
områdena gödsellaboratorium och spridningshall omfattar 
Spreader Application Center nu också sektorerna „Test och 
Training“, „Data-management“ samt tillhörande „Kunskaps- 
transfer“. 

Data-management och  
kunskapstransfer

Test och TrainingSpridningshallGödsellaboratorium

Med de båda sista sektorerna inleds en omstrukturering för 
att svara på lantbrukets tilltagande globalisering och digi-
talisering. Målsättningen med Spreader Applikation Center 
är att erbjuda kunderna ännu bättre service när det gäller 
gödselteknik.

Tack vare säker spridning blir  
din gödsel guld värd

Gödselservice – 
Så når du oss:

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 opti-
mala inställningsvärdena. AMAZONE är världsberömt för 
sina exakta spridningstabeller.

Gödselservicen arbetar över gränserna. Men inte bara 
geografiskt. För oavsett om din gödselspridare är ett eller 
femtio år gammal, står vi alltid till ditt förfogande som en 
kompetent och pålitlig samarbetspartner.

Internet: www.amazone.de
 E-post: duengeservice@amazone.de 
 Telefon: +49 (0)5405 501-111 

 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Finns även som app för iPhone och andra smartphones.

Android-enhet Modern testhall för gödselspridare iOS-enhet
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Zum Download der 
kostenlosen App scannen

Spreader Application Center | EasyCheck

EasyCheck
Precis spridning på enkelt sätt!

Istället för testbackar, som i den klassiska mobila provbän-
ken, består EasyCheck-systemet nu endast av 16 lätta prov-
mattor av gummi och EasyCheck-appen för Smartphones. 
Provmattorna läggs ut i bestämda avstånd till körspåret. 
Därefter sker spridningen i de befintliga körspåren och mat-
torna med de uppfångade gödselkornen fotograferas med 
Smartphone. Appen jämför sedan automatiskt hur mycket 
gödsel som har fångats på de enskilda provmattorna och 
sätter sedan ett medeltal för varje mattrad. Om spridnings-
resultatet inte är optimalt, föreslår appen lämpliga korrige-
ringar av gödselspridares inställningar. 

Digital, mobil provtagning för enkel  
optimering av sidofördelningen

EasyCheck –  
Smartphone-App 
för gödselspridare

Scanna för att hämta den  
kostnadsfria appen

Värdena för mattorna visas i Appen

Sidofördelning och inställnings- 
rekommendationer visas

Bekräfta fotograferade värden

Fotografera mattornaVisning hur mattorna ska placerasVal av gödselVal av gödselspridare 
och arbetsbredd i 
appen
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Verschleißteil katalog 
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue  pièces d‘usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

2. Auflage | 2nd edition
2e édition | 2-е издание

Original 
az

ZA-TS

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

AMAZONE SmartService 4.0
I samband med att maskintekniken blir allt mer komplex 
 använder AMAZONE, med SmartService 4.0, virtuell och för-
stärkt verklighet såväl som digitala medierna för rådgivning 
gällande service, utbildning och underhåll.

1   SmartTraining: Utbildning och instruktioner för komplexa  
maskiner med hjälp av Virtual Reality teknologi (VR).

2   SmartLearning: Interaktiv förarutbildning för användaren för 
komplex maskinhantering (www.amazone.de).

3   SmartInstruction: Reparations- eller serviceanvisningar för  
Augmented Reality (AR) och mobila enheter

4   SmartSupport: Direkt stöd av servicetekniker på plats för  
Augmented Reality (AR) och mobila enheter
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AMAZONE Service

Dina maskiner utsätts för extrema påfrestningar. Kvaliteten 
hos AMAZONEs reservdelar och slitagedelar ger dig den 
tillförlitlighet och säkerhet som du behöver för effektiv 
jordbearbetning, exakt sådd, professionell gödsling och 
framgångsrikt växtskydd.

Bara originaldelar passar perfekt till AMAZONEs maskiner 
och ger garanterad funktion och hållbarhet. Du uppnår ett 
optimalt arbetsresultat. Originaldelar till rimliga priser lönar 
sig i längden.

Välj originalet!

Fördelarna med original reserv- och slitdelar
 Kvalitet och tillförlitlighet
 Innovation och prestanda
 Direkt tillgänglighet
 Högt andrahandsvärde för begagnade maskiner

 
Välj original redan från början

Med internetverktyget SmartLearning“ har  
AMAZONE utökat serviceutbudet på sin webbplats  
www.amazone.de/smartlearning med en mycket använd-
bar funktion. ”SmartLearning“ är en interaktiv förarutbild-
ning, som innebär att du på en dator eller surfplatta kan 
öva handhavandet av en komplicerad maskin såväl online 
som offline. 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. 

SmartLearning –  
Den nya förarutbildningen på datorn

För detta litar vi på vårt omfattande nätverk av kompetenta, 
engagerade återförsäljare. Lantbrukare och entreprenörer 
kan också vända sig till dem för kunnig hjälp i servicefrågor. 
Genom kontinuerlig utbildning är återförsäljarna och service- 
teknikerna alltid informerade om den senaste tekniken.

 
Nöjda kunder är vårt viktigaste mål

Vårt centrala reservdelslager vid huvudkontoret i Hasbergen- 
Gaste utgör basen för vår världsomspännande reservdelslo-
gistik. Det garanterar optimal tillgänglighet för reservdelar, 
även till äldre maskiner.

Reservdelar som finns i lager och beställs före kl. 17 skickas 
redan samma dag. 34 000 olika reservdelar och slitagedelar 
hanteras av vårt supermoderna lagersystem. Varje dag leve-
reras upp till 800 beställningar till våra kunder.

 
Vi ger dig förstklassig reservdelsservice
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Bilder, innehåll och tekniska data återges utan förbindelse! Beroende på utrustning kan tekniska data variera.  
Avbildade maskiner kan avvika från landsspecifika trafikföreskrifter.

ZA-TS 1400 1700 2000 2200 2600 2700 3200 4200

Arbetsbredd (m) 15 – 54

Behållarvolym (l) 1.400 1.700 2.000 2.200 2.600 2.700 3.200 4.200

– med S-behållarförhöjning (l) 2.000 2.300 2.600 – – – – –

– med L-behållarförhöjning (l) – – – 3.000 – 3.500 4.000 –

Nyttolast (kg)
Super ram 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 –

Ultra ram – – – 4.500 – 4.500 4.500 4.500

Påfyllningshöjd (m) utan rangerhjulställ 1,13 1,23 1,31 1,30 1,49 1,42 1,54 1,76

Påfyllningsbredd (m) 2,23 2,23 2,23 2,72 2,23 2,72 2,72 2,72

Totalbredd (m) 2,55 2,55 2,55 2,92 2,55 2,92 2,92 2,92

Totallängd (m) utan vågsystem 1,48 1,46 1,46 1,55 1,46 1,55 1,55 1,68

Drivning mekanisk (Tronic) / hydraulisk (Hydro)

Vågsystem tillval i Profi-utförande

Reglerelektronik
ISOBUS-kommunikation via AmaTron 3, AmaTron 4, AmaPad

eller annan ISOBUS-monitor

Tillkoppling  
dragarmar

Super ram Monteringsmått och tillkopplingskategori 2

Ultra ram Monteringsmått kategori 3, tillkopplingskategori 2/3

Erforderliga 
tipputtagsventiler

ZA-TS Tronic Inga (1 dubbelverkande med hydr. behållarpresenning)

ZA-TS Hydro
1 enkelverkande + trycklös retur eller LS-anslutning (oljeflöde min 70 l/min)

(1 dubbelverkande med hydr. behållarpresenning)

Egenvikt (kg) 
(med TS 2-tallrikar)

471 480 489 539 528 555 573 685

Tekniska data

ZA – Spidaren
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