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ZA-TS ja ZG-TS

Suurim jõudlus ZA-TSiga ja ZG-TSiga
AMAZONE uued, suure jõudlusega väetisekülvikud

  „Erinevate töölaiuste saavutamiseks on võimalik paigaldada 
erinevaid kõlvilabade segmente – väga mugav lahendus.“

 (profi – ZA-TS 4200 Profis Hydro väetisekülviku töökatse · 06/2013)
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TS väljakülvisüsteem: täpsus kuni piirideni

TS väljakülvisüsteemi on integreeritud, elektromehhaaniliselt juhitav äärekülviseade 
AutoTS: tavakülvilt äärekülvile ümber lülitamiseks aktiveeritakse külvikettal erinevad külvi-
labad. Suurepärased äärekülvitulemused ilma kettavahetuseta – sõidu ajal traktori istmelt 
kaugjuhitav töö.
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ZA-TS

ZA-TS ja ZG-TS

kuni

50 ha/h

kaasaegseim

ISOBUSi kommunikatsioon

200 Hz kaldenurgaanduriga 

kaalutehnika

kuni

4200-liitrise
mahuga punker
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Pooltargumendid

kuni

650 kg/mintöölaius kuni

54 m

kuni

30 km/h
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ZA-TS ja ZG-TS

Raamid ja punkrid
Stabiilsus on trump

Silmapaistev: kuni 4500 kg 
kandevõimega rippes külvik.

Teie eelised
  Väga stabiilne ja kerge raami konstruktsioon
  Traktorilähedane raskuskese ja ikkagi palju ruumi 

haakimiseks

ZA-TS 2000 Profis Tronic

„Ultra“ varustusastme raami kandevõime on üle 4500 kg ja 
selle kogumass liigitub III kategooriasse.

„Ultra“ raam

„Super“ raam

„Super“ varustusastme  raami kandevõime on üle 3200 kg 
ja selle kogumass liigitub II kategooriasse.

Pressitud põhipunker

  Kvaliteetne mitmekordne viimistlus

 1) Terasplekk
 2) Tsink-fosfatiseering (kristallkiht)
 3) KTLkrunt
 4) Pinnaviimistlus

Konstruktsiooni eelised

Põhipunker mahutab alates 700 l. See 
on pressitud ja seetõttu puuduvad sel 
nurgad, servad ja keevisekohad. See 
tagab väetise pideva ja ühtlase voolu. Ka on külvikut 
tänu taolisele konstruktsioonile lihtsam puhastada.   

1 2 3 4
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Raamid ja punkrid | Kaalusüsteem

Kes kaalub, see võidab
Kaaluga väetisekülvikud ZA-TS Profis ja ZA-TS Profis Hydro

Ei mingit kallibreerimist. Sisestage külvikogus ja 
hakake sõitma! Enam lihtsamaks minna ei saa. 

Kaalusüsteem pakub kontrollitud mugavust ja rohkem 
kindlust. See tuvastab jooksvalt kahe 200 Hz kaaluvihu abil 
puistematerjali kaalu – ja teeb seda ülimalt täpselt. Lisaks 
võrdleb kaalusüsteem automaatselt tegelikult väljastatud 
kogust soovitud külvinormiga. Tuvastatakse läbivoolu oma-
duste varieeruvus, näiteks heterogeensete mineraalväetiste 

1) Kaaluraam
2) Horisontaalselt joondatud pingevardad
3) Kaaluvihud

korral, ja külvik reguleerib automaatselt elektrilist doseeri-
missiibrit. Täpse toitainete jaotuse fikseerimiseks kogu töö 
dokumenteeritakse.

Soovi korral on võimalik väljakülvinormi ISOBUS-terminali 
nupule vajutamisega muuta.

  Lisaks paigaldatavad porikummid hoolitsevad selle eest, et 
traktori rattad ei viskaks külviketastele mustust.

  L-kõrgenduse korral tagavad lihtsa ronimise klapitavad redelid 
külviku vasakul ja paremal küljel.

  Kompaktne lahendus
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ZA-TS ja ZG-TS

Perfektse 
külvamise alus

Tühjenemisandur

Mõlema väljavooluava täituvuse kontrollimiseks kuuluvad  
ZA-TSi varustusse tühjenemisandurid. Neid saab välja-
vooluavale vabalt paigaldada ja kasutada kolmel erineval 

Juht saab varakult hoiatusteate, et lehtri otsik on peaaegu tühi.ZA-TS i tühjenemisandur

kõrgusel. Nii saab juht varakult terminali kaudu hoiatusteate, 
et lehtri otsik on peaaegu tühi.

Ohutuks ronimiseks mõeldud redel

Kõrgendusega S 2600 klapitav redel ZA-TS-il

Selleks, et punkrini oleks võimalik väljastpoolt optimaalselt 
ulatuda, on lisaks laial L-kõrgendusel olevale redelile ka 
kitsale kõrgendusele mõeldud redel, mida saab paigaldada 
vasakule ja/või paremale.
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Punkri varustus | Kõrgendused

Kõrgendused
Kahes laiuses ja mitmetes suurustes

  Otsetäitmine kallurilt või bigbagidest pole mingi probleem. 
Just suurte frontaalkoppadega täitmise korral on laial 
L-kõrgendusel märgatav eelis.

Kõrgendus S 2000 (täitelaius 2,22 m) Kõrgendus S 2600 (täitmislaius 2,22 m) klapitava redeliga vasakul 
(sõidusuunast vaadatuna)

Kõrgendus L 2700 (täitelaius 2,71 m) klapitavate redelitegaKõrgendus L 2200 (täitelaius 2,71 m) klapitavate redelitega

Kõrgendus S 1700 (täitelaius 2,22 m)

Kõrgendus L 4200 (täitelaius 2,71 m) klapitavate redelitegaKõrgendus L 3200 (täitelaius 2,71 m) klapitavate redelitega

ZA-TS lisakõrgendus L 800

Lisavarustuses olevad lisakõrgendused
Selleks, et ZA-TSi punkri mahtuvust veelgi suurendada, 
pakub AMAZONE S- ja L-kõrgendustele sobivaid lisakõrgen-
dusi. Lisakõrgenduste kasutusel suureneb  maht S-kõrgen-
duse korral 600 l või L-kõrgenduse korral  800 l. Iseenesest 

mõista saab lisakõrgendustele paigaldada veel ka rullikkatte. 
Nii on külvikut võimalik kasvava ettevõtte või traktori suuru-
sega kaasa kasvatada.
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ZA-TS ja ZG-TS

Kaldeandur
Eriti künklikele maastikele

Kaldeandur hoiab Teid tasakaalus

Kaldeanduri ja kaalualgoritmi kombinatsioonis paraneb 
täpsus ja väetisekülviku ZA-TS Profis tootlikkus.

Profis varustusastme korral jälgitakse kaldenurgaanduriga 
võimalikke gravitatsiooninurga muutusest tingituid kaa-
lumõõtenihekid. Kaheteljeline kaldenurgaandur, tuvastab 

Arvutatakse tegelik kogus alates 500 kg ja 
kuvatakse ISOBUS-terminalil.

ZA-TS kaaluvihud määravad koguse 483 kg.

Kaldeandur tuvastab tõusu alates 10°.

kaldenurga ette ja taha, aga samuti ka vasakule ja paremale, 
ning korrigeerib mõõtevead, mis võivad tekkida mäest üles 
või alla või kallakuga paralleelselt sõites.

Nutika kaalualgoritmiga kombinatsioonis tuvastatakse nii 
varieeruvused heterogeensete mineraalväetiste väljavoo-
luomadustes ning külvik reguleerib automaatselt elektrilist 
doseerimissiibrit.

500  kg

500 kg

483  kg 10°

α  °

Näiteks:

  ZA-TSi lihtsaks joondamiseks horisontaalsesse asendisse, 
näidatakse ZA-TSi kallet mugavalt ISOBUS-terminalis.
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Kaldenurgaandur | Varustus | Ohutus

Kallutatav veeretamis- ja parkimisseadis kergendab väeti-
sekülviku külge ja lahti haakimist ning kohale manööver-
damist. Rullikud on kiiresti sisse ja välja pööratavad ning 
määrdumise eest optimaalselt kaitstud. Te jääte külviku 
kõrvale – seega pole vaja personali otsida.

Käsitsi juhitav või hüdrauliliselt kaugjuhitav rullikkate tagab 
ka niiske ilmaga kuiva puistematerjali ja võimaldab teil ka 
halbade ilmastikutingimuste korral külvata. Rullikkatet on 
saadaval kõikide S- ja L-kõrgendustele.

Veeretamis- ja parkimisseadis Rullikkate

  „Eriti moodne detail on klapitav parkimisseadis, millel on 
stabiilsed kõvaplastikust rullikud.“

 (profi – ZA-TS 4200 Profis Hydro väetisekülviku sõiduaruanne · 06/2013)

  „Hüdrauliliselt juhitav rullikkate katab külviku kindlalt ja seda 
saab lukustada täiteabilisena kasutamisel keskasendisse, et 
vältida täitmisel väetisekadusid masina esikülje kaudu.“

 (profi – ZA-TS 4200 Profis Hydro väetisekülviku sõiduaruanne · 06/2013)

Varustus
Varustus Teie töö kergendamiseks

Parkimisseadis

Alternatiivselt on kallutatava veeretamis- ja parkimisseadi-
se kõrval saadaval ka soodsam parkimisseadis, millega saab 
parkida integreeritud rehvidele.

AMAZONE ZA-TSi SafetySet varustus muudab masina tur-
valisemaks. Haakeseadmed mis on ühendatud kiiresti liiku-
vate traktorite külge peavad olema liikluses hästi nähtavad. 
AMAZONE’il on need ranged ohutusnõuded integreerinud 
moodsasse disaini.

Masinat ümbritsev kaitsekaar vastab õnnetuste ennetamise 
eeskirjadele. Valgustussüsteem ja taga asuvad suured hoia-
tustahvlid tagavad tänavaliikluses parema nähtavuse.

SafetySet

Käsitsi juhitava rullikkattega ZA-TS 2200
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pro

ZA-TS ja ZG-TS

Soft Ballistic System pro
Eriti säästlik väetise käsitsemine

Neli otsustavat eelist SBSproga

Mineraalväetist tuleb käsitseda eriti suure hoolega, et see 
saaks täpselt jaotatud ja et seda külvataks taimedele üht-
laselt terve töölaiuse ulatuses. Väetist, mis saab kahjustada 
juba külvikus, ei saa enam kindlalt jaotada.

Tehniline lahendus Soft Ballistic System pro on rippes väe-
tisekülvikutesse ZA-TS ja järelveetavatesse väetisekülviku-
tesse ZG-TS juba standardvarustusena integreeritud. Segisti, 
dosaatorid ja külvikettad on üksteise suhtes optimaalselt 
kooskõlastatud. See säästab väetist ja tagab teile saagi.

1. Ühtlane juhtimine
Elektriliselt käitatavad tähtsegurid lehtri otsikutes tagavad 
väetise ühtlase voolu külvikettale. Segisti aeglaselt pöör-
levad tähekujulised osad juhivad väetise ühtlaselt vastava 
väljavooluava juurde. Segisti pöörleb kaasa, kui etteande-
süsteemi keeratakse ning seetõttu on see alati ideaalselt 
väljavooluava suhtes positsioneeritud. Segisti lülitub auto-
maatselt välja, kui väljakülvisiiber suletakse.

  Väljakülviseade koos dosaatori, harjaste ja külviketastega 
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SBS pro

  Elektriliselt juhitav tähtsegisti

2. Ühtlane doseerimine
Etteandesüsteemi pööramisega on võimalik reguleerida 
viskeulatust ja –suunda.  Töölaiust saab reguleerida lisaks 
ketaste pöörete arvu muutes. Väetis langeb ketastele või-
malikult keskele, kus tsentrifugaaljõud ja sellega kaasnev 
väetiseterade purunemine on minimaalne. Tänu sellisele 
tehnilisele lahendusele käsitsetakse väetist alati säästlikult.

3. Sujuv külvamine
Ketaste standardse pööretearvuga 600–900 p/min viib 
AMAZONE’i Soft Ballistic System pro teie väetise säästlikult 
taimedeni. Isegi halva purunemiskindlusega väetisesordid 
säilitavad oma lennuomadused ja tagavad ühtlase külvipildi.

SBS pro külvikutele ZA-TS ja ZG-TS

Elektrilise segisti eelised

  Kaks aeglaselt pöörlevat ja väetisesäästlikku segistit, 
mis pöörlevad 60 p/min

 lülituvad automaatselt välja, kui väljakülvisiibrid  
 suletakse – ka ühelt küljelt ja teineteisest sõltumata

 hakkab segisti automaatselt tagurpidi pöörlema, kui see  
 võõrkeha tõttu seiskub.

4. Sujuv puistamine
AMAZONE’i Soft Ballistic System pro abil ei kulutata väeti-
sele lennutamisele rohkem energiat, kui seda on optimaal-
seks lennutrajektooriks ja täpseks külvimustriks vajalik. 
Selleks reguleeritakse väetisekülvi labasid külvilabasid 
optimaalselt.
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ZA-TS ja ZG-TS

Etteandesüsteem ja elektriliselt juhitav tähtsegisti lehtri 
otsikutes tagavad väetise ühtlase voolu külvikettale. Segisti 
aeglaselt pöörlevad tähekujulised osad juhivad väetise üht-
laselt vastava väljavooluava juurde. Kui puistematerjalis tekib 
ummistus, hakkab segisti automaatselt vastupidi pöörlema, 
et väljavooluava uuesti vabastada, ning seega säilib opti-
maalne väetisevoog.

Mõlemad ülimoodsad elektriliselt juhitavad doseerimissiibrid 
võimaldavad põllu otstes kiiret siibrite avanemist ja sulge-
mist. Nii on väetis enne alustamist juba täies mahus saada-
val. Siibrid tagavad samaaegselt väetise koguse doseerimise. 

Tippkiirus kuni 30 km/h

AMAZONE’i etteandesüsteem
Suurima jõudlusega kuni 650 kg/min ja 50 ha/h.

  Harjaste moodul 

Neid saab juhtida teineteisest sõltumata. Sõidukiirusest 
sõltuva külvinormi reguleerimise korral, näiteks AMATRON 3 
või mõne muu ISOBUS-terminali kaudu, toimub elektriliste 
doseerimissiibrite automaatne juhtimine.

Suure koguse väetise väljavooluks mõeldud avara väljavoo-
luava abil võimaldab etteandesüsteem väga hästi voolava 
väetise korral külvata suurel töökiirusel kuni 30 km/h. 

Harjaste moodul tagab väetise puhta väljastamise külvike-
tastele.
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Väetis väljub mahutist väljakülviketastele võimalikult nen-
de tsentri lähedale. Ketta keskpunkti läheduses on pöörete 
arv ja sellega seonduvad tsentrifugaaljõud väike ning 
väetiseterad ei purune. Väljakülvi seadistamiseks  erine-
vatele töölaiustele ja väetisesortidele sobivaks keeratakse 
(kontsentriliselt) etteandesüsteemi elektriliselt ketaste 
keskpunkti suhtes. Väetise väljastuspunkti ja külviketta 
keskkoha vahe on alati võrdne. Segisti on etteandesüs-
teemiga kindlalt seotud ja jääb seega alati väljavooluava 
suhtes samasse asendisse. 

Etteandesüsteemi pööramine annab Teile suurema valiku 
võimalikest töölaiustest. Ainult kolme komplekti külvilaba-
dega on kaetud töölaiused alates 15 m kuni 54 m.

Tänu väljavooluava ja siibri erilisele kujule jääb väljkülvipilt 
olenemata augu suurusest ehk liikumiskiirusest ja töö-
laiusest muutumatuks. Tänu sellisele lahendusele ei pea 
erinevate väljavooluava suuruste korral etteandesüsteemi 
asendit muutma. 

See on suur eelis väljavooluava reguleerimisel.

Kontsentriline etteandesüsteemi 
reguleerimine Kogust mitte mõjutav väljavooluava

  Mehhaaniline etteandesüsteemi seadistamine

  Etteandesüsteemi pööramine ketta keskpunkti ümber

Etteande- ja külvisüsteem

Kogusest sõltumatu väljavooluava tõttu piisab ZA-TSi 
puhul sageli mehhaanilisest etteandesüsteemi seadista-
misest. kuna ZA-TSi etteandesüsteemi saab kohandada 
ainult töölaiuse või väetisesordi muutmisega. Varieeruvate 
väljakülvikoguste ja sõidukiiruse korral pole kohanduse 
vajalikud.

Mehhaaniline etteandesüsteemi 
seadistamine
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ZA-TS ja ZG-TS

TS väljakülviseade
Mõeldud jõudlust ja pikka kasutusiga silmas pidades

  Etteandesüsteemi reguleerimisega TSi külvikumoodul
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TS väljakülviseade

TSi väljakülviseadme ehitus

1) koguse doseerimise elektrimootor
2) elektriline segisti ajam
3) etteandesüsteemi pööramise elektrimootor
4) etteandelabad
5) äärekülvilabad
6) tavakülvilabad
7) AutoTSi ajam
8) Auto TS elektrimootor koos funktsioonikontrolliga 

TSi väljakülviseadme eripärad

  Suur töölaius, ka 36 m juures topeltülekate
  Integreeritud äärekülvisüsteem
  Suured külvinormid (kuni 10,8 kg/s või 650 kg/min)

AutoTS – tavakülvi seadistus AutoTS – äärekülvi äärekülvi seadistus
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ZA-TS ja ZG-TS

TSi külvikettad
Kõikide külviste suurim külvitäpsus  – kuni töölaiuseni 54 m

Roostevaba teras pika kasutusea tagamiseks Kõvametallist kattega külvilabad

ZA-TSi külvikute puhul on kogu külvisüsteem ehitatud 
roostevabast terasest ja see tagab pika kasutusea. 

Erinevaid külvilabade mooduleid saab kiiresti ja lihtsasti 
vahetussüsteemi abil vahetada. Ideaalne lahendus näiteks 
lepingulistele ettevõtjatele.

Külviketaste ajamit on saadaval mehhaanilisena (ZA-TS 
Tronic) või hüdraulilisena (ZA-TS Hydro). Tavakülvi (suur 
puistekaugus) ja äärekülvi (ühelt küljelt vähendatud puis-
tekaugus) korral aktiveeritakse niinimetatud AutoTSi abil 
erinevad puistelabad, ilma et peaks vahetama kettaid.

Külvilabad on spetsiaalse eriti tugeva kulumiskaitsega kae-
tud. See koosneb spetsiaalsest kõvametallist struktuurist. 
Tänu leegipritsimise kiirprotsessi töötlusele tagatakse eriti 
tugev kate, mis kaitseb külvilabasid mehhaanilise kulumise 
eest. See tagab kolmekordse kasutusea.

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

Integreeritud äärekülvisüsteem 
AutoTS aktiveeritakse elektriliselt
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TSi külvikettad | AutoTS | ClickTS

AutoTS + ClickTS
Ketastesse integreeritud äärekülviseadis

Uuendus on just ketastesse integreeritud äärekülviseadis, 
mida saab külvamise ajal elektriliselt traktorist aktiveerida. 
Seetõttu on võimalik väetist ideaalselt puistata kuni põllu-
piirini, et võimaldada täpset ristjaotust.

Lisaks kabiinist kaugjuhitavale mõlemapoolsele 
AutoTS-süsteemile on lisavarustusena saada ühepoolne 
AutoTS ja manuaalse kohandamisega ClickTS.

Klientidel, kes esimese põllul sõitmisega alati samal küljel 
äärekülvi teevad, on võimalik tellida kaugjuhitavat äärekül-
visüsteemi AutoTS ka ühepoolsena. Teisele küljele paigal-
datakse siis automaatselt ClickTS.

Elektrimootor keerab etteandelabasid umbes 10 °. Sel moel 
juhitakse väetis serva-, ääre- või ribapuistamise korral 
väiksemate äärekülvilabadeni.

AutoTS – optimaalseks külvamiseks kuni 
põllupiirini

ClickTSiga äärekülv

AutoTSi geniaalne põhimõte

AutoTS – äärekülvi etteandelabade reguleerimine

Manuaalne äärekülviseadis ClickTS

Nii on nende variantide korral olemas ka mõlemapoolne 
äärekülviseadis, mida ühe külje pealt saab kaugjuhtida ja 
teiselt küljelt saab manuaalselt juhtida. Lisavariandina võib 
tellida manuaalselt juhitava ClickTSi ka mõlemale poolele.
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ZA-TS ja ZG-TS

Optimeeritud 
külvipilt

Mitmekihilise külvimustri abil 
kõrvalmõjudest vähemsõltuv külvimuster

Tavakülv

Etteandesüsteemi pööramise abil saab muuta puistema-
terjali väljastuspunkti külviketastele ning seega reguleerida 
ristjaotuse puistekaugust. Lisaks saab töölaiust muuta 
pöörete arvu muutes.

Ristjaotus (36 m töölaius)

Viskekaugus 72 m

100 %

50 %

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

Külvilabade erilise kuju ja nurga tõttu moodustub ZA-TS 
puhul mitmekihiline külvimuster. Nii ei mõjuta pikkade ja 
lühikeste külvilabade külvimustrid puhul üksteist ja säilita-
vad oma optimaalse lennutrajektoori.

Kolmemõõtmeline külvimuster

Väljakülviseade on arendatud kolmemõõtmelise külvimust-
riga, et saavutataks ideaalne ristjaotus. Tänu SBS prole saab 
tekitada töölaiuse kuni 54 m. Suured ülekattealad tagavad 
ideaalse külvimustri.
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Bisherige Grenzstreuverfahren: deutliche Über-/Unterdüngung im Randbereich
Grenzstreusystem AutoTS: höchste Präzision der Querverteilung im Randbereich 

Optimeeritud külvipilt

Äärekülviseadised AutoTS ja ClickTS võimaldavad väetist 
põlluservas väga usaldusväärselt väikese nurga all laotada 
ja saavutada seeläbi põllupiirini optimaalsed kasvutingimu-
sed. Vastupidiselt senisele äärekülvimeetodile on võimalik 
seega selgem lisasaak.

AutoTSi külvimooduli abil on võimalik äärekülvi korral 
vähendada automaatselt kogust. Koguseid saab muuta 
vabalt valitava protsentsammu abil. Kuna mõlemaid külvi-
kettaid saab teineteisest sõltumata juhtida, saab reguleeri-
da ühepoolset või mõlemapoolset muutmist.

AutoTSi ja ClickTSi abil suurem 
saak äärealal

Senise äärekülvi-
meetodiga selge 
alaväetamine 
äärealal

Äärekülvisüsteemi 
AutoTSi abil ristjao-
tuse suurim täpsus 
äärealal

Ääreala

Põ
llu

pi
iri

d

Meeter72 54 36 18 0
0

%

50

100

Ketasintegreeritud äärekülvisüsteemi 
AutoTSiga ZA-TS 2600
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ZA-TS ja ZG-TS

Ääre- ja ribakülvisirm

Ülesse kallutatud äärekülvisirm Mõlemal küljel alla kallutatud ribakülvisirm koos teleskoopotsikuga

Otse põlluservast põllu keskkoha suunas külvamise korral 
saab ZA-TSil kasutada äärekülvisirmi.

Alla kallutatud äärekülvisirmi korral külvatakse ainult 
põllusisese külvikettaga. Väetist külvatakse ainult suunaga 
traktori taha ja põllu sisse, aga mitte äärtesse. Äärekülvi-
sirmi saab äärekülvi korral kasutada vasakul ja paremal 
küljel. Äärekülvisirmi saab käivitada manuaalset või vali-
kuliselt hüdrauliliselt traktori istmelt. Kui äärekülvisirm ei 
ole alla kallutatud, toimub väetise tavakülv.

Erikultuuride korral kasutatakse sageli ribakülvi. Ribade 
vahel on rajad. Traktorist vasakul või paremal olevate 
ribade külvamiseks võimaldab ribakülvisirm optimaalset 
väetise jaotust ribadele. Traktori taha, kus taimi ei ole, 
väetist ei külvata.

Optimaalseks väetise jaotamiseks võib individuaalselt 
paigaldada ribakülvisirmi teleskoopotsiku ja neid vastavalt 
töölaiusele ja väetise sordile seadistada. Ribakülvisirmi 
saab kasutada nii ühel kui ka mõlemal pool. Ribakülvi-
sirmi saab aktiveerida samamoodi kui äärekülvisirmi – 
manuaalselt või valikuliselt hüdrauliliselt traktori istmelt. 
Suure kalde all olles pole ribakülvisirmil mingit mõju 
tavapärasele külvamisele.

Äärekülvisirm Ribakülvisirm
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Ääre- ja ribakülvisirm | Äärekülvisüsteem

Aktiivne keskkonnakaitse –  
AMAZONE’i äärekülvisüsteem

Äärekülv (keskkonnateadlik reguleerimine)
Piirab töölaiust tee või kergliiklusraja ääres, kuhu ei tohi 
üle põllupiiri väetist sattuda. Selleks, et põllu keskkohta ei 
tekiks üleväetamist, tuleb ääre pool vähendada külvinormi. 
Enne põllupiiri tekib väike alakülvamine. Äärekülvi meetod 
vastab väetamisseaduse nõudmistele.

Ribakülv (keskkonnateadlik reguleerimine)
Kui vahetult põlluservas asub veekogu, tuleb vastavalt 
väetamisseadusele hoida äärekülviseadise abil ühemeetrist 
vahet, ilma äärekülviseadiseta on see lausa kolm meetrit. 
Et vältida põllu keskkoha üleväetamist, tuleb vähendada 
külvikogust äärte pool.

Servakülv (saagile orienteeritud reguleerimine)
Külgnev põld on põllumajanduslikult kasutuses olev pind. 
Siin võib lubada väetise väiksemat kogust põllupiiril. 
Väetise jaotus põllu keskkohta on ka põlluservas alati 80% 
nimikogusest.

Äärekülvisirmiga äärekülv
Kui põllu servas asuvad tehnorajad, siis teostatakse ääre-
külvi (keskkonnapõhine seadistus) osaliselt vähendatud 
töölaiusega. Nii ei külvata põllu äärele üldse väetist, aga 
põllu keskkohta väetatakse optimaalselt.

Kahepoolse ribakülvisirmiga ribakülvamine
Ribadena kasvavate erikultuuride külvamiseks tehnorajast 
vasakul ja paremal pakub AMAZONE ribakülvisirmi. See 
hoiab tehnorada väetisest peaaegu vabana. 

36 m36 m 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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ZA-TS ja ZG-TS

8- või 16-kordne osalaiuse lülitus 
ISOBUS-väetisekülviku ZA-TS tarbeks

  Uue osalaiuse lülituse abil ZA-TSi tarbeks võib sarnaselt 
taimekaitsepritsile juhtida üksikuid osalaiusi.
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Elektrilise etteandesüsteemis reguleerimisega ZA-TS Hydro 
varustusaste annab lisaeelise, kus koguse kohandamise ja 
etteandesüsteemi seadistuse kõrval saab vasak- või parem-
poolse külviketaste pöörete arvu kohandamise abil vähen-
dada töölaiust väljastpoolt keskele. Eriti suurte töölaiuste ja 
kiilude külvamisel võimaldab Hydro varustusaste võrreldes 
mehhaaniliselt funktsioneeriva masinaga veelgi täpsemat 
töölaiuse reguleerimist.  

ZA-TS Hydro töölaiuse reguleerimine on manuaalsel 
jagatud 8 osalaiusele.  GPS-Switch’i ja Section Controli abil 
automaatrežiimis saab osalaiuste arvu kahekordistada 16 
osalaiusele. 

Lisaks osalaiuse lülitamise eelistele pakub ZA-TS Hydro 
ka eelist hoida väljakülviketaste pöörlemisarvu sõltumata 
mootori pöörete arvust. See säästab kütust ja annab vaja-
duse korral lisareservi künklikul maastikul.

Kuna väetisekülvik ZA-TS toimib eraldi töötava äärekülvi-
seadise (ClickTS-/AutoTS-süsteem) abil, siis on külvimustrid 
tavakülvi korral väga suure puistelaiusega. Sel moel on 
põllumehel eelis, et külvimuster on selgelt stabiilne hooli-
mata kõikidest kõrvalmõjudest, näiteks küljetuul, langused, 
õhuniiskus ja muutlik väetisekvaliteet. AMAZONE’i külviku 
abil saavutatakse seetõttu kolmnurgakujuline külvimuster.

Eriti suurtel töölaiustel on kiilukujulisel külvamisel vajalik 
külvimustri kohandamine. Et sellistes olukordades veel-
gi täpsem olla on võimalik mehhaanilise ajamiga ZA-TS 
Tronicut varustada elektrilise etteandesüsteemi pööramise 
võimalusega. Üksikuid väljaspool asuvaid osalaiuseid saab 
nii väga hästi juhtida. Kiiludes töötamise korral parandatak-
se laiade töölaiuste korral märkimisväärselt väetise jaota-
mist kombineeritult töötava osalaiuse lülituse abil koguse 
ja etteandesüsteemi seadistuste kaudu.

Hydro-paketi ja 16-kordse osalaiuse 
lülitusega hüdrauliline ajam

Tronic-paketi ja 8-kordse osalaiuse 
lülitusega mehhaaniline ajam

Osalaiuse lülitus

  ZA-TS Profis Hydro auto-
maatrežiimil – 4 välimist 
osalaiust aktiivsed

Osalaiuse lülitused 
ISOBUS-väetisekülvikule ZA-TS

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

Manuaalne etteande-
süsteemi seadistus

Elektriline etteande-
süsteemi seadistus

Manuaalne etteande-
süsteemi seadistus

Elektriline etteande-
süsteemi seadistus

Koguste reguleerimine X X X X

Etteandesüsteemi seadistamine X X

Külviketaste pöörete arvu kohandamine X X

Osalaiuste arv  

• Manuaalne režiim nupuvajutuse abil
• Automaatrežiim Section Controli / 
  GPS-Switch’i abil

8
manuaalses või auto-

maatrežiimis

8
manuaalses või auto-

maatrežiimis

8 
manuaalses režiimis

16 
automaatrežiimis

8 
manuaalses režiimis

16 
automaatrežiimis

Võimalikud töölaiused 15 – 54 m 15 – 54 m 15 – 54 m 15 – 54 m
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Argus

ZA-TS ja ZG-TS

Argus Twiniga täisautomaatne 
külvik ZA-TS  
Külviku silmad
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Argus TwinJuhtsüsteemi ja töökvaliteedi mitmete parandu-
stega uuendus tutvustab Argus Twini tehnoloogiat.

Külvimustri tuvastamiseks mõeldud Argus Twini tööpõhi-
mete seisneb ristjaotuse tuvastamises radaritehnoloogial, 
mis ei sõltu tolmust ja mustusest ning tagab praktikas 
usaldusväärsed tulemused. 2016. aasta kevadhooajaks 
pakutakse ISOBUS-külviku ZA-TSiga uut Argus Twini. Argus 
Twin kontrollib radariandurite abil mõlemat külviku poolt 
nii vasakul kui ka paremal külvimustril ning korrigeerib 
vajaduse korral elektrilist etteandesüsteemi mõlemil külvi-
kupoolel eraldi.

Täisautomaatne väetise puistamine

ISOBUS-terminali sisestatakse külvitabelist kõik külvtava 
väetise andmed. Argus Twin süsteemi korral lisatakse kül-
vitabelisse veel optimaalse ristjaotuse tarbeks puistesuund. 
Nende väärtuste abil võrdleb Argus Twin pidevalt, kas külvi-
kettast väljuva väetise ette antud puistesuunda hoitakse ka 
tegelikult. Kui tegelik puistesuund erineb nimiväärtusest kas 
väetise ebaühtlusest, kasutatavatest külvilabadest, kallaku-
tel sõitmisest või kiirendamisest ja pidurdamisest olene-
valt, korrigeerib külvik ZA-TS iseseisvalt etteandesüsteemi 
seadistust – ja seda iga külje puhul individuaalselt. Tehnilise 
lahenduse toimimise eeltingimus on elektrilise etteandes-
üsteemi olemasolu. Argus Twini saab kasutada nii mehhaa-
nilise ZA-TS Tronicu külvikuga kui ka ZA-TS Hydro külvikuga, 
millel on hüdrauliline külviketaste ajam.

Täisautomaatse väetisekülviku ZA-TS põhimõte

Külvimustri kontrollimine 14 radarianduri abil

Argus Twiniga täisautomaatne külvik ZA-TS 

Optimaalse ristjaotuse automaatne 
seadistamine

Sisestamine ISOBUS-terminali

Väljastuskogus + väetise sort + töölaius + puiste suund

Tööarvuti

Dosaatori siiber

Kaaluseadis

Väljastuskogus

Etteandesüsteem

Töölaius

Argus Twin

Läbivoolukogus

Ristjaotus
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ZA-TS ja ZG-TS

Etteandesüsteemi 
kohandamine 

Argus Twini abil

Argus Twini tagab pidevalt töötava online-kontrolli ja 
etteandesüsteemi korrigeerimise abil alati väetise opti-
maalse ristjaotuse. See kindlustab väetise kõige kasumli-
kuma ja keskkonda säästvama kasutuse.

Süsteem on kohe kasutusvalmis. See töötab ka äärekülvi 
korral ja ka siis, kui osalaiused on sisse lülitatud. Künk-
likul maastikul võimaldab Argus Twin isegi külvimustri 
kaldevõrdlusi tänu väetise etteandeasendi automaatsele 
korrigeerimisele. 

Tänu kindlale paigaldusele ilma liikuvate osadeta on süs-
teem väga tugev ja täiesti hooldusvaba.

Samal ajal kui Argus Twin optimeerib ristjaotust, hoo-
litseb ZA-TSi 200 Hz online-kaalusüsteem väljastatavast 
kogusest täpselt kinnipidamise eest. Tänu kaalusüsteemi 
kaldenurgaandurile on tagatud külvinormist kinnipidami-
ne ka kalletel töötamisel.  

Ettenähtud külvimustriga etteandesüsteemi asend – liiga vähe 
väetist keskel

Argus Twin muudab etteandesüsteemi asendit automaatselt ja 
tagab optimaalse külvimustri.

Argus Twin on integreeritud  täielikult ZA-TS  mõõtudesse.
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Argus

Argus Twiniga täisautomaatne külvik ZA-TS 

  Süsteem on kohe kasutusvalmis, kalibreerimist pole 
tarvis

  Mõlema külvikupoole külvimustri pidev online-kontroll

  Alati optimaalne väetise ristjaotus, ka vahelduva  
väetise kvaliteedi korral

 •  Optimaalse väljavoolu alus
 • Parem väetise tõhusus

  Süsteem on ka äärekülvi või sisse lülitatud osalaiuste 
korral aktiivne

  Automaatne külvimustri kaldevõrdlus tänu etteande- 
süsteemi asendi korrigeerimisele

  Kindlalt külvikule paigaldatud, liikuvaid osasid pole – 
täielikult hooldusvaba ja kulumiskindel

 
Argus Twini süsteemi pooltargumendid
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ZA-TS ja ZG-TS

ISOBUS-terminalid
ISOBUS tähistab ühest küljest üle maailma kehtivat juhtterminalide, traktorite ja haakeseadiste vahelist kommunikat-
sioonistandardit ja teisalt põllumajanduslikku kontoritarkvara. See tähendab, et te saate juhtida ühe terminali abil kõiki 
ISOBUSiga ühilduvaid seadmeid.

ZA-TSi saab juhtida erinevate 
AMAZONE’i ISOBUS-terminalidega:

nt John Deere’i GreenStar nt Mülleri COMFORT-terminalnt Fendti Vario-terminal

AMAZONE AMATRON 3
5,6 " ekraan

AMAZONE CCI 100
8,4 " puuteekraan

Muud ISOBUS-terminalid    

AMAZONE’i ISOBUS-terminali kõrval on võimalik ZA-TSiga kasutada ka teiste tootjate ISOBUS-terminale.
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ISOBUS-terminalid

AMAZONE AMAPAD
12,1 " puuteekraan

Oluline nõuanne
Pidage palun silmas, et muu ISOBUS-terminaliga tööta-
va süsteemi jaoks peab olema saadaval Section Controli 
lisatarkvara , näiteks traktori tootja poolne. See pole sageli 
teiste ISOBUS-terminalide standardvarustuses olemas.

Kahe terminali lahendus
Traktori ISOBUS-terminali ja AMATRON 3 või CCI 100 sama-
aegseks kasutamiseks mõeldud kahe terminali lahendust 
soovitatakse, kui traktori terminal ei toeta Section Controli 
funktsiooni või kui te tahate kontrollida ja juhtida oma väe-
tisekülvikut AMATRON 3 või CCI 100 eraldi ekraanide abil.

Teie eelised AMAZONE’i ISOBUS-külvikuga:

  Masina juhtimine, töökäsuhaldur, dokumentatsioon ja AMAZONE’i külviku osalaiuse lülitus on võimalikud kõikide 
seniste ISOBUS-terminalidega. Üksikuid funktsioone võib muude ISOBUS-terminalide samaaegse kasutamise abil 
vabalt lisada.

  AUX-N tarkvaraline lahendus lisab võimaluse juhtida väetisekülvikut traktori juhtkangiga.
  Samas on võimalik kasutada Amazone juhtimiskomponente nagu juhthoob AmaPilot teiste ISOBUS seadmete juhtimiseks 
  Terminalis vabalt ümberpaigutatavad juhtimisliidesed masina juhtimiseks ja informatsiooniliidesed masina jälgimiseks 

tagavad veelgi mugavama töö. 
  Väetisemenüüs saab määrata 20 väetisesordi jaoks seadistusväärtuse, neid töödelda ja hallata.
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ZA-TS ja ZG-TS

AMATRON 3
ISOBUS-terminal kõikide funktsioonide jaoks

  AMATRON 3

  Arvuti toimib töökäsuhalduri (Task Controller) ja automaatse 
puistepõhise dokumentatsiooni ühenduse (ASD) kaudu. AMATRON 3 
on standardne kasutajaliides GPS-terminali ja lämmastikuandurite 
ühendamiseks.

  Tühjenemisandur

  Mõlema väljavooluava kontrollimiseks pakub AMAZONE ZA-TSi 
tarbeks tühjenemisandureid. Neid saab väljavooluavale vabalt pai-
galdada ja kasutada kolmel erineval kõrgusel. Nii saab juht varakult 
terminali kaudu hoiatusteate, et lehtri otsik on peaaegu tühi.
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GPS-Switch
read

GPS-Track
read

GPS-Maps
read

AMATRON 3 juhtterminal – 
kaasaegne ja tulevikukindel

Tänu praktilise ja ülevaatliku ehitusega juhtterminalile 
AMATRON 3 vajate erinevate väetamisfunktsioonide juhti-
miseks ainult üht terminali. AMATRON 3 kuvab teile kõik 
olulised andmed ülevaatlikult, vähesed vajalikud reguleeri-
mised toimivad kiiresti ja mugavalt.

AMATRON 3 on saadaval valgustatud klahvidega ja kõr-
glahutusega kontrastse ekraaniga. Kogu teave väetisekül-
viku juhtimiseks leiate tööpildilt. Olenevalt tööolukorrast ja 
isiklikust maitsest saate töövaatena valida kas väetisekülvi-
ku või GPS-funktsiooni pildi.

AMATRON 3 ühildub nii AMATRON+ kui ka ISOBUS-stan-
dardiga ja on seega sillaks mitte-ISOBUS ja ISOBUS maail-
ma vahel. AMATRON 3-ga saate kindlalt ja mugavalt käita-
da nii kõiki AMATRON+-varustusega (AMABUS) AMAZONE’i 
seadmeid kui ka ISOBUS-standardiga seadmeid. Enesest-
mõistetavalt ka siis, kui need ei ole AMAZONE’i tooted.

Juhtterminal AMATRON 3 võimaldab etteantud väljastusko-
guse automaatset reguleerimist. Määratud koguse muuda-
tused tehakse kiiresti ja täpselt eelvalitava protsentsammu 
abil.

See kaasaegne juhtterminal on oma ülevaatliku, lihtsa ja 
loogilise menüüjuhtimisega eriti mitmekülgne. Arvuti on 
väga kompaktne ja võtab traktorikabiinis vähe ruumi.

Terminali abil saab juhtida järgmiseid 
funktsioone:

  ISOBUS-masina juhtsüsteem
  AMABUS-masina juhtsüsteem
  töökäsuhaldur (Task Controller) dokumentatsiooni tarbeks
  kasutusandmete importimine/eksportimine 

USB-mälupulga abil
  automaatne osalaiuse lülitus GPS-Switch (lisavarustus)
  paralleelsõiduabi GPS-Track (lisavarustus)
  valikuline väline dioodriba paralleelsõiduabi GPS-Track 

jaoks
  väljakülvikaartide moodul GPS-Maps (lisavarustus)
  ADS-liides standardse kommunikatsiooni, nt N-andurite 

jaoks 
  Traktori ECU-funktsioon

AMATRON 3

  Multifunktsiooniline juhthoob AmaPilot

 Kõiki töömenüüs olevaid funktsioone saab juhtida ka 
 multifunktsioonilise juhthoova AmaPilot või muu ISOBUS-hoova 
 (AUX-N) abil.
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GPS-Switch
read

GPS-Track
read

GPS-Maps
read

ZA-TS ja ZG-TS

  Väline dioodriba paralleelsõiduabi GPS-Track jaoks

  Lisatava laiendusena on olemas väline dioodriba, mille saab mugavalt 
ühendada GPS-Trackiga. Välise dioodriba saab vabalt paigaldada 
soovitud kohta traktorikabiinis. 

Erivarustuseks saate valida automaatse ümberpööramis- ja 
osalaiuse lülituse GPS-Switch, paralleelsõiduabi GPS-Track 
ja asukohapõhise tööjuhtimise rakenduse GPS-Maps.

Veel enam täpsust GPS-Switchi, 
GPS-Tracki ja GPS-Mapsiga

ISO-XML failihalduse kõrval on terminali töökäsuhaldur 
(Task Controller) võimeline töötlema ka väljakülvikaar-
te (Shape-formaadis). Seega on olenevalt eesmärgist ja 
terminalist mitu võimalust kohaspetsiifilise rakenduse 
jaoks – kas kaardi järgi või anduri järgi. Milline süsteem 
Teie tingimustele ja vajadustele vastab ning mida kasutada, 
otsustate Teie.

GPS-Maps AMATRON 3 jaoks

GPS-Track AMATRON 3 jaoks

GPS-Switch AMATRON 3 jaoks

Paralleelsõiduabi GPS-Track lihtsustab suuresti orienteeru-
mist põllul. Sõiduabil on eri jäljerežiimid, nagu A-B-joon ja 
kontuursõitmine, samuti takistusfunktsioon. Sõidurajad on 
selgelt nummerdatud. Ideaaltrajektoorist kõrvalekaldumist 
kuvatakse graafiliselt ekraanil, selged juhtimissoovitused 
hoiavad teid rajal. Täpselt kuvatakse ka kaugust järgmise 
sõidurajani – tagab ideaalse orienteerumise.

Funktsioon GPS-Track toimib iseseisvalt, ka ilma ühendatud 
haakeseadiseta.

See GPSil põhinev tarkvaraline lahendus automatiseerib 
masina täpse lülitamise selle asendi järgi ümberpöördealal, 
vähenendu töölaiusel ja kiiludes töötamisel.

Automaatne osalaiuse lülitus GPS-Switch on täpne, mugav 
ja kindel: valige lihtsalt soovitud ülekatte kraad ja jätke lüli-
tamine automaatika hooleks. Lisaks: Hoiate kokku väetist 
ja säästate keskkonda. Juht saab täielikult keskenduda töö 
kontrollimisele.

ZA-TSi külvikule integreeriti ka SwitchPointi moodul, mis 
kontrollib külvimustri puistamist masina taga. SwitchPoint 
võimaldab GPS-Switch’i kasutamise korral kohandada 
väetise sordist ja töölaiusest sõltumata sisse- ja väljalüli-
tuspunkte. Mõlemaid väärtusi võib väetisetabelist võtta ja 
sisestada vastavasse juhtterminali.

GPS-Switch, GPS-Maps ja GPS-Track
Automaatne ümberpöördeala ja osalaiuse lülitus, asukohapõhine tööjuhtimine 
ja selged navigeerimisjuhised
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GPS-Switch | GPS-Maps | GPS-Track | Andurtehnika

Online-andurid on praegusel ajal parim vajaduspõhise 
lämmastikuga väetamise tööriist. Need mõõdavad väeti-
se külvamise ajal taimede väetamise vajadust. Vastavalt 
tuvastatud väärtusele saab siis arvutada optimaalseks 
taimekasvuks vajaliku väetisekoguse.

Standardvarustuses oleva liidese (RS 232) abil pakuvad 
kõik AMATRON 3, CCI 100 ja teiste ühilduvate ISOBUS-termi-
nalidega varustatud ZA-TSi külvikud kõikidele turul saada 
olevatele online-anduritele (nt YARA-N-sensor, FRITZMEIER 

Optimaalne taimekasv tänu vajaduspõhisele 
lämmastikuga väetamisele

Lämmastiku andurtehnika
Kuulake oma taimi

ISARIA, CLAAS CropSensor, CropCircle, OptRx, GreenSeeker) 
optimeeritud ühendust. Arvutatud väetisekogused võetakse  
AMAZONE’i juhtterminali abil vahetult masina juhtmisse 
üle. Dokumenteerimiseks salvestatakse tegelikult väljasta-
tud väetis.
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ZA-TS ja ZG-TS

CCI-terminal

  Väline dioodriba paralleelsõiduabi CCI.Command.PT jaoks

  Lisatava laiendusena on olemas väline dioodriba, mille saab mugavalt 
ühendada CCI.Command.PT-ga. Välist dioodriba saab kabiinis pai-
galdada sobivasse asukohta. Kasutuseelduseks oleks  Parallel Tracking 
Moduli tarkvaralise lahenduse olemasolu CCI.Commandis.

Terminali abil saab juhtida järgmiseid 
funktsioone:

  ISOBUS-masina juhtsüsteem
  töökäsuhaldur CCI.Controli dokumentatsiooni jaoks
 CCI.Command (lisavarustus):

    automaatne osalaiuse lülitus CCI.Command.SC
paralleelsõiduabiline CCI.Command.PT

  toetab väljakülvikaarte ISO-XML-formaadis
 standardne liides, näiteks N-andurite jaoks
 Traktori ECU-funktsioon
 kaamerafunktsioon CCI.Cam

Teie eelised

AMAZONE’i ISOBUSi terminal CCI on mitmete teiste põllu-
majandusmasinate tootjate ja Competence Center ISOBuS 
e. V (CCI) koostöö tulemus. CCI abil on AMAZONE ja tema 
partnerid asetanud nurgakivi ISOBUSI kasutamiseks prakti-
kas. CCI 100 toimib alusena kõikide järgnevate AMAZONE’i 
masinate ja seadmete konverteerimisel ISOBUSi standardile.

  Suure valgustugevusega 8,4’’ värviline ekraan, millel on 
ere valgustus ja ümbritseva valguse andur, mis kohan-
dub automaatselt valgustustingimustega. See aitab 
vältida seda, et hämardumise korral või öösel liiga ere 
ekraan juhti pimestaks.

  Andmete sisestusi saab teha valikuliselt puuteekraani  
või klahvide abil. 

  Pingevabale tööle pimedas aitavad kaasa klahvide val-
gustus, mis on samuti valgusanduriga seotud. 

  AMAZONE’i hinnatud ühekäejuhtimine on veelgi edasi 
arendatud, kuna Softkey klahvide funktsioonide asetust 
saab lihtsalt peegeldada.

  Et muuta menüüjuhtimine intuitiivseks ning väärtuste 
ja tekstide sisestamine mugavaks, on terminalil kvali-
teetne puuteekraan.

  Vahetuks, kiireks sisestamiseks ja nimiväärtuste seadi-
stamiseks on korpusesse integreeritud kinnitusfunktsi-
oonidega ergonoomiline  pöördrullik.
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GPS-Switch pro
read

GPS-Track pro
read

GPS-Maps pro
read

CCI-terminal | AMAPAD

AMAPAD
Eriti mugav viis põllumajandusmasinate 
juhtimiseks

Juhtterminali AMAPAD näol pakub AMAZONE täielikku 
ja kvaliteetset lahendust GPS-rakenduste jaoks, nagu 
GPS-baasil osalaiuste automaatne sisse ja välja lülitamine 
ning Precision-Farming-rakendused.

AMAPADi saab käsitseda eriti ergonoomilise 12,1-tollise 
puuteekraani abil. Ainulaadse „Mini-View kontseptsiooni“ 
abil saab rakendusi, mida te ei soovi hetkel aktiivselt juh-
tida, küll aga kontrollida, minimaliseeritult ekraani küljel 
kuvada. Vajaduse korral saab neid ühe näpuvajutusega 
suurendada. Võimalus armatuurlauda oma vajaduste järgi 
näitudega täita täiustab kasutusergonoomiat veelgi.

Juhtimise ja kontrolli uus dimensioon

Peale osalaiuse lülituse tarkvarale GPS-Switch pro on 
GPS-Track pro tarkvara lisamisega tagatud ka manuaalne 
paralleelsõidu juhtimine. GPS-Track pro saab varustada kuni 
„käed vaba“ juhtimiseni.

Terminali abil saab juhtida järgmiseid 
funktsioone: AMAPADi omadused:

  ISOBUS-masina juhtsüsteem
 töökäsuhaldur dokumentatsiooni loomiseks
 automaatne osalaiuse lülitus GPS-Switch pro
 paralleelsõiduabi GPS-Track pro
 laiendatav „käed vaba“ juhtimiseni
 väljakülvikaartide moodul GPS-Maps pro

  eritugevdatud klaasist ekraani pealispind
 löögikindlast plastist korpus
 eriti kitsas ekraaniserv maksimaalseks ülevaateks
 ühetasaste servadega, tolm/niiskus ei saa sisse tungida
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ZA-TS ja ZG-TS

Järelveetav väetisekülvik ZG-TS
Silmapaistev täpsus rahuldab kõrgeimaidki nõudmisi

Järelveetav väetisekülvik ZG-TS 8200
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  Punkri mahtuvus: 5500 l ja 8200 l
  Tänu suurele täiteavale saab seda mugavalt Big Bagi või 

laaduri abil täita
  Järsud punkri seinad tagavad puistematerjali alla 

langemise ka künklikul maastikul
  Kulumiskindel kummist põhjalint, automaatse lindi-

juhtimisega, tsentreerub ka ebaühtlase pinge korral

Suuremahuline punker – 
säästab sõidu- ja laadimisaega

Silmapaistev täpsus rahuldab 
kõrgeimaidki nõudmisi

Suurettevõtetele, teenustööde tegijatele ja korporatiivseks 
kasutamiseks pakub AMAZONE TG-TSi näol suure jõudluse-
ga järelveetavat väetisekülvikut, mis on mõeldud mineraal-
väetise kiireks ja täpseks külvamiseks. ZG-TS veenab oma 
silmapaistvalt täpsuse ja suure jõudlusega TSi külvikumoo-
duliga. Seda saab mugavalt juhtida ISOBUS-terminalidega 
(AMATRON 3, CCI 100 ja AMAPAD) ja seda on saadaval kahe 
punkrisuurusega – 5500 l ja 8200 l.

ZG-TS Tronicul on põhivarustuses 8-kordne osalaiuse 
lülitus. ZG-TS Tronicul käib osalaiuse lülitamine koguse ja 
etteandesüsteemi kohandamise kaudu. ZG-TS Hydrol käib 
osalaiuse lülitamine koguse, pöörete arvu ja etteandesüs-
teemi kohandamise kaudu.

ZA-TS külviku osalaiusi saab juhtida muidugi ka GPS-i 
kaudu.

Järelveetav väetisekülvik ZG-TS 5500

ZG-TS 5500 ja ZG-TS 8200 3938



ZA-TS ja ZG-TS

ZG-TS 5500 ja ZG-TS 8200
Need suured, kihutaja geenidega

  Stabiilne ja tugev veermik, mis on mõeldud kiiruste 
jaoks kuni 50 km/h

  Kuni 9,8 t kandevõimet avalikel teedel
  Suured rehvid vähendavad survet pinnasele ja või-

maldavad masinat kasutada ka raskeimates tingimustes
  AS-profiiliga rehvid võimaldavad rööpmelaiust 1,80 kuni 

2,25 m
  Parem sõidumugavus tänu vedrustatud ja kõrguse regu-

leerimisega tiislisüsteemile

  Ohutum liikluses tänu suuremõõtmelistele telgedele ja 
piduritele

  Hüdraulilised pidurid või kahevoolikuga õhkpidurid, 
mõlemad käsipiduriga

  Hüdrauliliselt liigutatav külvikukate 
  Poritiivad (kohustuslikud 40 km/h mudelil)
  Suur kliirens
  Tugev tugijalg
  Klapitav redel

Palju mugavust suure jõudluse nimel
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ZG-TS 5500 ja ZG-TS 8200

  Roostevabast terasest plekid peavad vastu ka väetise 
tugevaimale hõõrdumisele

  Segisti, dosaatorid ja külvikettad on üksteise suhtes 
optimaalselt kooskõlastatud ja tagavad ühtlase väetise 
jaotamise

  Kvaliteetsed roostevabast terasest hüdraulika poltühen-
dused määrdumispiirkonnas  

  Vähemalt 8-kordne osalaiuse lülitus standardvarustuses:
– ZG-TS Tronic koguse kohandamise abil

 – ZG-TS Hydro koguse kohandamise ja pöörete arvu 
    kohandamise abil

  Integreeritud ülekoormuskaitsega hooldusvaba ja tugev 
õlivanni ajam

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

Kaalusüsteem punkri sisu kaalu tuvastamiseks (täitetaseme 
kontroll) ja väljastuskoguse kontrollimiseks offline-süsteemi 
näol, tagab suure mugavuse ja piisava turvalisuse.

Ilma kaalusüsteemita külviku jaoks on lisavarustusena 
saada kalibreerimisstend. See sisaldab mõõtemahutit ja on 
varustatud aja mõõtmiseks anduriga. Mõõteväärtuseid saab 
töödelda AMATRON 3 (ISOBUS-režiim) abil.

Läbimõeldud külvikumooduli ülesehitus – 
esmaklassilised külvamistulemused

Usaldusväärselt ja kindlalt külvata täpne 
kogus

  „Väetisesäästupaketina“ on AMAZONE Soft Ballistic System pro 
tehnilised lahendused rippes külvikutesse ZA-TS ja järelvee-
tavatesse külvikutesse ZG-TS juba standardvarustusena integ-
reeritud. Segisti, dosaatorite ja külviketaste töö on üksteise 
suhtes optimaalselt, väetistsäästvalt kooskõlastatud.

  Transpordikast

  Lisavarustusena pakutakse plastist transpordikasti, mis sobib mobiilse 
kalibreerimisstendi transportimiseks.

 Kaamerasüsteem ZG-TSi ja ZA-TSi jaoks

    Lisavarustusena tarnitav kaamerasüsteem on mõeldud eelkõige ohutuks 
manööverdamiseks. See on tänu öisele nähtavusele ja soojendusega 
objektiivile võimalik igal ajal. Selge, peegeldusvaba ja taustavalgustusega 
monitor võimaldab jälgida mõlema kaamera pilti korraga.

ekraanijaotusega
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ZA-TS ja ZG-TS

Lihtne, kindel ja usaldusväärne kasutamine!

AMAZONE’i väetise nõuandeteenindus võimaldab teile väe-
tise majanduslikku ja keskkonnasõbralikku kasutamist. 20 
aasta jooksul nii kodumaalt kui ka välismaalt AMAZONE’i 
väetisekülvihalli saadud proovid on salvestatud arvuti 
andmepanka. Katsetatud väetistest ei ole tehtud kindlaks 
mitte ainult külvimustrid ja puisteväärtused, vaid lisaks ka 
ristjaotuseks vajalikud standardsed mehhaanilised materjali 
andmed. Seega on kasutada väga rikkalik andmematerjal, 
mis võimaldab meil anda reguleerimissoovitusi kõikidele  
AMAZONE’i klientidele.

Ainult kindla käega laotatuna on Teie 
väetis kulda väärt

Väetise 
nõuandeteenindus

Parim moodus väetisekülviku külvinormi määramiseks on 
selle kalibreerimine väetisekülvihallis. Alati pole võimalik 
ega mõistlik saata suurt kogust väetist Saksamaale  laboris-
se. Seetõttu on AMAZONE arendanud usaldusväärse sead-
me, et uurida ka ainult viie kilogrammi suuruse väetisep-
roovi füüsikalisi omadusi, ning kogemuse ja kogutud teabe 
põhjal anda klientidele edasi kasutussoovitusi.

Veel enam kindlust keeruliste väetisesortide korral
  Täiuslik kontroll põllul
  Lihtne ja kindelr
  väetise ristjaotuse mõõtmiseks
  top agrar Test 06/2011:

„väga kasutajasõbralik süsteem“

Me võtame teie väetise luubi alla

Lisatarvikud: 
Mobiilne katsepink

  Ainult täpselt ja pidevalt värskendatavad külvitabelid, nagu on 
AMAZONE’i puhul iseenesest mõistetav, tagavad optimaalse 
külvitulemuse.

Külvitabel

a
z

ZA-TS

Tsentrifugaalkülvik
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Väetise nõuandeteenindus | Mobiilne katsepink

Väetise nõuandeteenindus töötab piiriüleselt. Aga mitte 
ainult geograafiliselt. Sest pole vahet, kas teie väetisekül-
vik on 1 või 50 aastat vana, meie seisame alati pädevalt ja 
usaldusväärselt teie kõrval.

Internet: www.amazone.de
E-post: duengeservice@amazone.de
Tel:  +4₉ (0)5405 501-111
Faks: +4₉ (0)5405 501-374

Optimaalseks väetamiseks pole vaja mitte ainult väetist ja 
külvikut! Sama tähtis on pädev nõuandeteenindus kriitiliste 
väetisesortide korral.

Internetis aadressil www.amazone.de saate 24 tundi 
ööpäevas meie andmebaasist tasuta vaadata aktuaalseid 
reguleerimissoovitusi AMAZONE’i väetisekülvikute ristjao-
tuse ja väljastuskoguse kohta. Valige siinkohal oma masina 
tüüp ja puistematerjal. Nüüd ka rakendusena iPhone’ile ja 
teistele nutitelefonidele.

AMAZONE kasutab uurimiseks, arendustööks ja uute 
külvikumudelite katsetuseks katsehalli. AMAZONE’i väetise 
nõuandeteenistus töötab tihedas koostöös kõikide tuntud 
väetisetootjatega – ja seda üle kogu maailma –, et edasta-
da Teile võimalikult kiirelt täpsed väljakülviandmed.  

Online-kaalukambrite abil  on nüüd võimalik iga külvikats-
et analüüsida mitte ainult ristjaotuse, vaid ka ruumilise 
jaotuse osas. See annab just väetisekülvikute edasiaren-
damisel suured eelised. Aga ka automaatseks lülitamiseks 
(GPS-Switch) on uus teave vajalik.

Samuti mõõtesüsteemi valiku korral on AMAZONE kasuta-
nud uut innovaatilist tehnoloogiat. Väetisekülvik seisab 
pöördplatvormil ja seda keeratakse vertikaalse telje ümber. 
Selle mõõtesüsteemi abil saab määrata kõiki praegusel 
hetkel kasutatavaid töölaiusi.

AMAZONE’i väetamistehnika kasutajate 
eksklusiivne nõuandeteenus

Parim võimalus: Väetise nõuandeteenindus 
internetis aadressil: www.amazone.de

Väetiseproovid uuest, kaasaegsest 
katsehallist

  Väetise nõuandeteeninduse rakendus nüüd ka Androidi nuti-
telefonidele või iOS-seadmetele

  Meie väetise nõuandeteeninduse rakendust on nüüdseks alla laetud 
juba üle 50 000 korra. Android-seadmed iOS-seadmed
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Joonised, sisu ja tehnilised andmed ei ole siduvad! Olenevalt varustusastmest võivad tehnilised andmed erineda. Masinate pildid võivad konkreetse riigi 
liikluseeskirjadest erineda.

MI5895 (et_EE) 12.16

ZG-TS 5500 8200

Töölaius (m) 15 – 54

Punkri mahtuvus (l) 5500 8200

Lubatud kogumass (kg) max. 12000 max. 12000

Kandevõime avalikel teedel (kg) max. 10000 max. 9800

Täitelaius (m) 3,45

Kogupikkus (m) 6,60

Kõrgus (m) 2,26 – 3,10 (olenevalt paigaldatud rehvidest)

Laius (m) 2,26 – 2,75 (olenevalt paigaldatud rehvidest)

Ajam ZG-TS: 540 p/min; ZA-TS Hydro: hüdrauliline külviketaste ajam

ZA-TS 1700 2000 2200 2600 2700 3200 4200

Töölaius (m) 15 – 54

Punkri mahtuvus (l) 1700 2000 2200 2600 2700 3200 4200

– kõrgenduse laiendusega S 600 (l) 2300 2600 – – – – –

– kõrgenduse laiendusega S 800 (l) – – 3000 – 3500 4000 –

Kandevõime (kg)
ZA-TS Super Profis 3200 3200 3200 3200 3200 3200 –

ZA-TS Ultra Profis – – 4500 – 4500 4500 4500

Täitekõrgus (m) 1,23 1,32 1,31 1,50 1,42 1,54 1,77

Täitelaius (m) 2,22 2,22 2,71 2,22 2,71 2,71 2,71

Kogulaius (m) 2,58 2,58 2,92 2,58 2,92 2,92 2,92

Kogupikkus (m) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Ajam ZA-TS: 540 p/min; ZA-TS Hydro: hüdrauliline külviketaste ajam

Kaalutehnoloogia standardne kaaluseadis

Regeuleerimiselektroonika 
AMATRON 3, CCI-terminali, AMAPADi kaudu toimiv ISOBUS-kommunikatsioon  

või mõni muu ISOBUS-terminal

Alumised hoovad
ZA-TS Super Profis Kategooria II

ZA-TS Ultra Profis Kategooria III

Vajalik juhtseadis

ZA-TS Tronic ei ole vajalik, (hüdraulilise külviku rullikkatte korral 1 kahesuunaline)

ZA-TS Hydro
1 kahesuunaline või LoadSensing ajami jaoks (õlitarve 70 l/min.), 

(hüdraulilise külviku rullikkatte korral 1 kahesuunaline)

Min mass (kg) 
(külvilabade seadisega TS 2)

478 486 521 534 553 631 669

Tehnilised andmed

ZA – külvik
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