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Siewnik z zespołem doprawiającym Cirrus
Dobrze zasiać – dobrze zebrać

 „Cirrus realizuje koncepcję efektywnego siewu.”

  „Dzięki funkcji Section Control i AutoPoint, siewnik jest prawie 
w pełni automatyczny.”

(„dlz agrarmagazin” – Próba polowa 
„Wysiew szybki i pneumatyczny” · 07/2017)
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Siewnik z zespołem doprawiającym Cirrus jest siewnikiem pneumatycznym, wyróżniającym 
się znakomitą jakością pracy podczas siewu po orce i w mulcz. Dzięki szerokości roboczej 
od 3 m do 6 m i pojemności zbiornika od 3.000 do 4.000 l, Cirrus zapewnia bardzo wysoką 
wydajność. Z uwagi na swoją wszechstronność i różne koncepcje odcinków transportowych 
Cirrus oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego gospodarstwa i może służyć jako mały 
kompaktowy agregat uprawowo-siewny lub siewnik wielkopowierzchniowy.

  „Zbiornik jest umieszczony nad polem talerzy, co zapewnia 
płynną pracę talerzy i odpowiednią wagę.”

(„dlz agrarmagazin” – Próba polowa 
„Wysiew szybki i pneumatyczny” · 07/2017)
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  Duży, centralnie położony, wąski zbiornik ziarna – dla dobrej widoczności

  Przykrycie zbiornika za pomocą wygodnej rolowanej plandeki lub pokrywy zbiornika

  Łatwo dostępny system dozowania

  Wygodna próba kręcona dzięki TwinTerminal

  Hydrauliczna regulacja zespołu talerzy z czytelną skalą

  Bezobsługowe łożyskowanie talerzy

  Opony Matrix dla 40 km/h w transporcie drogowym i do pasmowego zagęszczania gleby

  Centralne punkty regulacji głębokości siewu redlic dwutarczowych TwinTeC+

  Rozdzielenie kopiowania głębokości redlic od zagęszczania w redlicach jednotarczowych RoTeC pro

  Hydrauliczna regulacja nacisku redlic z kabiny

  Wysiew nasion i nawozu w metodzie Single-Shoot lub Double-Shoot lub w kombinacji

  Wał z oponami AS lub Matrix

  Duża różnorodność wyposażenia

Korzyści dla użytkownika:

Maksymalna wszechstronność

Maksymalny komfort

Maksymalna wydajność

Siewnik z zespołem 
doprawiającym Cirrus
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WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/cirrus

Prędkość robocza do 

20 km/h
Prędkość transportowa do 

40 km/h
Pojemność zbiornika od 

3.000 l do 4.000 l

Szerokość robocza od 

3 m do 6 m
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Cirrus

Koncepcja Cirrus

1   Maksymalna elastyczność i zwrotność
 –  Duża zwrotność z każdym ciągnikiem dzięki 

 zasto sowaniu dyszla teleskopowego
 –  Niskie zapotrzebowanie na siłę uciągu pozwala 

na zastosowanie mniejszych ciągników
 –  Oś dźwigni dolnych do wyboru kat. III/IVN/IV
 –  Większa czystość i porządek w połączeniach hydrau-

licznych i elektronicznych dzięki zestawowi uchwytów 
na węże

 – Standardowo obsługa maszyny za pomocą ISOBUS

3   Wszechstronne układy zbiorników i odcinków transpor-
towych – maksymalna indywidualizacja w uprawie roli

 –  Cirrus ze zbiornikiem 1-komorowym
 –  Cirrus ze zbiornikiem 2-komorowym i pojedynczym 

odcinkiem transportowym – Single-Shoot
 –  Cirrus ze zbiornikiem 2-komorowym i podwójnym 

odcinkiem transportowym – Double-Shoot

2   Wysoce elastyczny dobór narzędzi w przygotowaniu 
do siewu

 –  Spulchniacze śladów kół ciągnika
 –  Crushboard z przodu lub z tyłu pola talerzy
 – Samodzielny siew bez pola talerzy
 –  Pole talerzy z drobnymi ząbkami, z grubymi ząbkami 

lub talerzy falistych Minimum TillDisc
 –  Przedni wał oponowy
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Wymagania agrotechniczne 
i ekonomiczne spełnione perfekcyjnie!

Koncepcja

4   Idealne zagęszczanie
 –  Zagęszczanie pasmowe dzięki oponom Matrix
 – Alternatywnie tańsze opony AS

5   Innowacyjne systemy redlic do wyboru
 –  Redlica RoTeC pro 

Uniwersalna redlica jednotarczowa o rozstawie 
 rzędów 12,5 cm i 16,6 cm

 –  Redlica dwutarczowa TwinTeC+ o rozstawie 
rzędów 12,5 cm i 16,6 cm 
Mocna redlica dwutarczowa do najtrudniejszych 
warunków

6   Nowoczesny układ włączania ścieżek technologicznych 
i rozłączania połowy siewnika 

 –  Precyzyjny siew na klinach pola i na poprzeczniakach 
dzięki elektrycznemu rozłączaniu połowy siewnika i 
GPS-Switch z funkcją AutoPoint

 – Wybór szerokości ścieżki technologicznej i rozstawu kół

7   Nowoczesne i komfortowe koncepcje bezpieczeństwa 
i konserwacji

 –  Kompaktowe wymiary transportowe zapewniają szybką 
i bezpieczną jazdę po drogach z prędkością do 40 km/h

 –  Oświetlenie robocze LED
 –  Standardowa skrzynia transportowa
 –  Pewne i wygodne pomosty
 –  Długie okresy między konserwacjami i smarowaniem
 –  Oszczędność materiałów i minimalizacja zużycia
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Cirrus – typy

Typ Szerokość robocza

Cirrus 3003 Compact (sztywny) 3,0 m

Cirrus 3503 Compact (sztywny) 3,43 m/3,5 m

Typ Szerokość robocza

Cirrus 4003 (sztywny) 4,0 m

Cirrus 4003-2 (składany) 4,0 m

Cirrus 6003-2 (składany) 6,0 m

Cirrus Compact ze zbiornikiem 1-komorowym

Cirrus ze zbiornikiem 1-komorowym

  Ze zbiornikiem ziarna 3.000 l – bardzo szybkie i zwrotne

  Ze zbiornikiem ziarna 3.600 l – dla większej wydajności
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Typ Szerokość robocza

Cirrus 4003-C (sztywny) 4,0 m

Cirrus 4003-2C (składany) 4,0 m

Cirrus 6003-2C (składany) 6,0 m

Typ Szerokość robocza

Cirrus 4003 (sztywny) 4,0 m

Cirrus 4003-2CC (składany) 4,0 m

Cirrus 6003-2CC (składany) 6,0 m

Cirrus C ze zbiornikiem 2-komorowym i 
pojedynczym odcinkiem transportowym – 
Single-Shoot

Cirrus CC ze zbiornikiem 2-komorowym i 
podwójnym odcinkiem transportowym – 
Double-Shoot

  Z 2-komorowym zbiornikiem ciśnieniowym mieszczącym 
4.000 l – dla materiału siewnego i nawozu

  Z 2-komorowym zbiornikiem ciśnieniowym mieszczącym 
4.000 l – dla materiału siewnego i nawozu

Typy



Cirrus

Cirrus Compact
Zwrotne agregaty zaczepiane

Cirrus 3003 Compact   „Uniwersalny siewnik Cirrus 3003 Compact firmy AMAZONE robi dobre wrażenie. 
Obsługa tej kompaktowej maszyny jest wygodna. Liczne szczegóły, jak np. terminal 
Twin, duża skrzynka narzędziowa, łatwy dostęp do rozdzielacza czy wskaźnik głębo-
kości dla brony talerzowej ułatwiają pracę. Jednak należy podkreślić również rzeczy 
zasadnicze, jak jakość pracy, lakierowanie czy homologacja dla prędkości do 40 km/h.”

(„profi” – Test praktyczny Cirrus 3003 Compact · 04/2015)
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Dla mniejszych gospodarstw atrakcyjną alternatywę sta-
nowią maszyny Cirrus-Compact. W porównaniu do Cirrus 
6003-2 mają o 550 mm mniejszy rozstaw osi co w połącze-
niu z zaczepem na dolnych dźwigniach TUZ daje im niezwy-
kłą zwrotność. Można wydajnie pracować także z bardzo 
ciasnymi nawrotami. Ze zbiornikiem o pojemności 3.000 l 
i prędkością maksymalną 40 km/h Cirrus Compact nadaje 
się zwłaszcza do gospodarstw, które nie mogą zapewnić 
uzupełnienia materiału siewnego na polu. Odpowiednio 
do przepisów ruchu drogowego specyficznych dla kraju 
użytkowania, Cirrus jest wyposażony w podwozie nieha-
mowane, w dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny 
albo w hydrauliczny układ hamulcowy.

Siewnik o szerokości roboczej 3,5 m jest zbudowany dla 
krajów i regionów, gdzie na drogach dozwolona jest szero-
kość transportowa 3,5 m. Ta maszyna jest oczywiście atrak-
cyjną alternatywą dla gospodarstw, w których taki zacze-
piany agregat bardzo dobrze pasuje do systemów ścieżek 
technologicznych co 21 m oraz 28 m. Dodatkowo dostępna 
jest szerokość robocza 3,43 m, które pasują do systemu 
ścieżek technologicznych co 24 m.

Cirrus 3003 i 3503 Compact 
Kompaktowy, zwrotny, szybki

Szerokości robocze 3,43 m i 3,5 m

Opryskiwacz polowy 28 m

Siewnik 3,50 m: przykład ze ścieżkami technologicznymi 28 m

Opryskiwacz polowy 24 m

Siewnik 3,43 m: przykład ze ścieżkami technologicznymi 24 m

Opryskiwacz polowy 21 m

Siewnik 3,50 m: przykład ze ścieżkami technologicznymi 21 m

Cirrus 3503 Compact dla gospodarstw, które cenią 
sobie wydajność i niskie zapotrzebowanie siły uciągu

40 km/h

  „Cirrus jest seryjnie wyposażony w dobrze reagujący – wręcz 
wzorcowy pneumatyczny układ hamulcowy! Jeszcze lepiej: 
dzięki temu maszyna może poruszać się po drogach z pręd-
kością 40 km/h i pełnym zbiornikiem ziarna.”

(„profi” – Test praktyczny Cirrus 3003 Compact · 04/2015)
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Cirrus
Dla najwyższej wydajności i największej precyzji

Cirrus 6003-2 z TwinTeC+  „Kształt prowadnicy wysiewającej w redlicy został zmieniony tak, aby dokładniej odkładać 
materiał siewny na dnie redliny wysiewu. Funkcjonuje to bardzo dobrze – przy swobodnym 
odkładaniu nasion nie znaleźliśmy żadnego, pozostającego na powierzchni. Prawie wszyst-
kie ziarna ułożone były na przewodzącym wodę dnie redliny wysiewu.”

(„traction” – Próba robocza AMAZONE Cirrus 6003-2 · 03/2015)
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Agregat zaczepiany Cirrus o szerokości roboczej 4 m dostępny 
jest zarówno jako maszyna sztywna jak i składana. Wariant 
składany pozwala złożyć się do transportu na szerokość 3 m.

Te warianty o szerokości 4 m są interesujące przede wszyst-
kim dla gospodarstw o średniej wielkości, które potrzebują 
dużych ilości materiału siewnego oraz wysokiej wydajności. 
Standardowe ciągniki w tych gospodarstwach nierzadko 
mają moc między 170 a 200 KM, co optymalnie pasuje do 
Cirrus 4003 oraz 4003-2.

Dla większych powierzchni i większych gospodarstw 
 AMAZONE oferuje składany Cirrus 6003-2 o szerokości 
roboczej 6 m.

Poza wariantem ze zbiornikiem z jednym dozownikiem 
o pojemności 3.600 l, Cirrus jest dostępny od szerokości 
roboczej 4 m ze zbiornikiem 2-komorowym i z dwoma 
dozownikami, o pojemności 4.000 l do jednoczesnego 
nawożenia i wysiewu.

Cirrus 4003 i 4003-2 
Kompaktowy, szybki, uniwersalny

Cirrus 6003-2 dla 
najwyższej wydajności powierzchniowej

Cirrus 4003-2C

40 km/h
  „Homologacja do prędkości 40 km/h przy 

 jeździe z pełnym zbiornikiem ziarna powinna 
być interesująca przede wszystkim dla firm usługowych.”

(„traction” – Próba robocza AMAZONE Cirrus 6003-2 · 03/2015)

Cirrus 6003-2CC



Cirrus

Zbiorniki
Przejrzystość na polu i na drodze
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  Opcjonalne szybkie opróżnianie pozwala na szybką wymianę 
materiału siewnego

  Dzięki dużemu otworowi zbiornika, napełnianie go jest 
bardzo wygodne.

Opcjonalna hydraulicznie odchylana żmijka załadunkowa 
jest wygodnym rozwiązaniem do szybkiego napełniania 
siewnika Cirrus. Za pomocą prostego odchylenia żmijki 
załadunkowej można wygodnie dokonać załadunku z przy-
czepy. Żmijkę załadunkową można łączyć ze wszystkimi 
pozostałymi opcjami wyposażenia i dzięki lewostronnemu 
położeniu żmijki zapewniona jest dobra widoczność pod-
czas manewrów.

Żmijka załadunkowa

Schody ułatwiają wejście a bezpieczny pomost załadowczy 
z poręczą zapewnia łatwy dostęp do zbiornika ziarna. Proste 
napełnianie zbiornika odbywa się z worków lub żmijką zała-
dunkową z przyczepy, z big-bagów lub szuflą załadowczą. 
Łatwa w obsłudze, składana pokrywa zamyka zbiornik z 
zachowaniem szczelności.

Wygodne napełnianie

Sita chronią użytkownika przed dostępem do niebezpiecz-
nych elementów, a system dozowania przed ciałami obcymi. 
Sita można szybko zdemontować w celu ich oczyszczenia, a 
także wygodnie wykorzystać jako podstawę do transportu 
worków z nasionami.

Zalety:
  Dobra dostępność za pomocą drabinki lub bocznego 

mostka załadunkowego
  Prosty proces kalibracji
  Wygodne szybkie opróżnianie 
  Rolowana plandeka lub pokrywa pojemnika zapew-
niająca szybkie i pewne zamykanie

Dzięki dużej pojemności zbiornika do 4.000 l, czas napeł-
niania jest zredukowany do minimum. Pomimo znacznych 
rozmiarów, zbiornik Cirrus charakteryzuje się optymalnym 
środkiem ciężkości i dobrą przejrzystością.

Zalety zbiornika ziarna:
  Korzystne położenie środka ciężkości
  Wąski zbiornik zapewnia dobrą widoczność
  Strome ściany zbiornika zapewniają małe ilości resztek 

i zapewniają optymalny spływ materiału

Bezpieczna eksploatacjaKorzystne położenie środka ciężkości
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Wszechstronne koncepcje odcinków 
transportowych
Od zwykłego zbiornika ziarna do zbiornika 2-komorowego 
z rozgałęzionym odcinkiem transportowym

Siew Single-Shoot Double-Shoot Single-Shoot + 
Double-Shoot

Możliwości z Cirrus-CCirrus Cirrus-CC Cirrus-CC

  Siew nasion za pomocą redlic RoTeC pro lub 
redlic  TwinTeC+

  Siew nasion i nawozu/innych nasion w tej samej 
 redlinie wysiewu metodą Single-Shoot

  Siew nasion i nawozu/innych nasion w dwóch różnych 
rzędach wysiewu metodą Double-Shoot

  Połączenie metody Singe-Shoot i Double-Shoot



16 17Technika | Koncepcje odcinków transportowych

Jednokomorowy zbiornik materiału siewnego

2-komorowy zbiornik ciśnieniowy 
na nasiona i nawóz z dodatkowym 
odcinkiem transportowym i redlicami 
jednotarczowymi FerTeC

2-komorowy, ciśnieniowy zbiornik dla materiału siewnego i nawozu

Zasada Cirrus

Zasada Cirrus-CC

Zasada Cirrus-C

Do prostego i wydajnego siewu tylko jednej rośliny 
 AMAZONE oferuje Cirrus Compact i Cirrus o pojemności 
zbiornika odpowiednio 3.000 l i 3.600 l.

Poza otwartym wariantem zbiornika Cirrus z jednym lejem, 
jest również opcja Cirrus-C z dzielonym zbiornikiem 2-komo-
rowym i dodatkowym odcinkiem transportowym. Jeśli np. 
nawóz ma być stosowany również z nasionami, Cirrus-C 
oferuje możliwość dozowania dwóch różnych materiałów w 
szerokościach roboczych od 4 m do 6 m. Cirrus-C ma zbiornik 
o pojemności 4.000 l z podziałem 60/40. W tych maszynach 
drugi materiał siewny lub nawóz są umieszczane bezpośred-
nio z nasionami w rzędzie wysiewu metodą Single-Shoot.

Wraz z Cirrus-CC AMAZONE oferuje kolejny wariant siewnika 
Cirrus z koncepcją odcinka transportowego do zastosowania 
dwóch różnych materiałów. Cirrus-CC, podobnie jak Cirrus-C, 
posiada również zbiornik 2-komorowy o pojemności 4.000 l 
z dwoma oddzielnie pracującymi elektrycznymi dozownika-
mi. W odróżnieniu od siewnika Cirrus-C, Cirrus-CC wyposa-
żony jest w oddzielny dozownik oraz redlicę jednotarczową 
FerTeC. Dzięki dodatkowej redlicy jednotar-
czowej FerTeC, która znajduje się przed 

wałem oponowym, Cirrus-CC może być używany do różno-
rodnego dozowania i rozmieszczania dwóch materiałów. 
Umożliwia to stosowanie wszystkich obecnie możliwych 
metody wysiewu: od wysiewu pojedynczego do wysiewu za 
pomocą metody Double-Shoot z jednoczesnym wysiewem 
Single-Shoot. Dzięki swojej koncepcji Cirrus-CC wyznacza 
zupełnie nowe standardy w technice siewu.

Cirrus z jednokomorowym zbiornikiem 
ziarna

Cirrus C ze zbiornikiem 2-komorowym i 
pojedynczym odcinkiem transportowym – 
Single-Shoot

Cirrus CC ze zbiornikiem 2-komorowym 
i podwójnym odcinkiem transportowym – Double-Shoot
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Cirrus

Cirrus-CC – 
multitalent szuka sobie równych

Cirrus-CC 
1   Przedni wał oponowy
2  Pole talerzy
3  Redlica jednotarczowa FerTeC

4  Opony Matrix
5  Redlica dwutarczowa TwinTeC+

6  Talerz odbojowy do nasion w GreenDrill
7  Zbiornik ziarna w GreenDrill
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Redlica jednotarczowa FerTeC przed wałem oponowym

Różne możliwe kombinacje odcinków transportowych 
 Cirrus-CC dają użytkownikowi szerokie możliwości zasto-
sowania w uprawie roli. Dzięki rozdzielnemu dozowaniu 
można np. dodać do siewu znacznie większą ilość nawozu. 
Kolejną ciekawą możliwością jest połączenie podawania 
nawozu za pomocą metody Single-Shoot i Double-Shoot. 
Np. niewielką ilość nawozu można dodać bezpośrednio do 
ziarna, co jest niezwykle korzystne dla rozwoju młodych 
roślin. Aby uniknąć uszkodzeń materiału siewnego, resztę 
umieszcza się następnie za pomocą dodatkowych redlic 
obok i pod rzędem nasion.

Elastyczność 
z maksymalnym komfortem!

W razie potrzeby za pomocą nabudowanego GreenDrill 501 
można dodatkowo dozować i wysiewać trzecią roślinę.

Zalety Cirrus-CC:
  siew nasion za pomocą redlic RoTeC pro lub 
redlic TwinTeC+

  siew nasion i nawozu/innych nasion w tej samej 
 redlinie wysiewu metodą Single-Shoot

  siew nasion i nawozu/innych nasion w dwóch różnych 
rzędach wysiewu metodą Double-Shoot

  połączenie metody Singe-Shoot i Double-Shoot



Cirrus

To sprawia dozowanie
Prosta, centralna i wygodna regulacja. Idealne dozowanie

 Precyzyjny, elektryczny napęd dozownika w siewniku Cirrus

 Łatwe ustawianie oraz wygodna kalibracja przez terminal obsługowy
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System dozowania nadaje się do siewu wszelkich nasion w 
dawkach od 1,5 do 400 kg/ha. Duże kasety dozujące mają 
niewielką prędkość obwodową i skutecznie chronią materiał 
siewny. Przejście z nasion drobnych na normalne załatwia 
się w kilka sekund przez wymianę kaset dozujących. Mogą 
one być wymieniane także przy napełnionym zbiorniku. 
Te trzy dostarczane fabrycznie kasety dozujące obsługują 
do 95 % wszystkich rodzajów nasion. Dostępne są również 
inne kasety przeznaczone np. do kukurydzy lub upraw spe-
cjalnych. 

Dla poplonów, 
kukurydzy i słonecznika

Dla rzepaku, 
lnu i maku¹, ²

Dla grochu i bobikuDla nawozów

 Kasety dozujące dla różnych nasion

Np. dla rzepaku, 
rzepy ścierniskowej 

i lucerny²

Np. dla jęczmienia, 
żyta i pszenicy¹, ²

Np. dla orkiszu, 
owsa i pszenicy¹, ²

20 ccm

7,5 ccm

350 ccm

120 ccm

660 ccm

210 ccm 600 ccm

  „W połączeniu z TwinTerminal można bez większego wysiłku 
wykonać próbę kręconą z kabiny.”

(„dlz agrarmagazin” – Próba polowa 
„Wysiew szybki i pneumatyczny” · 07/2017)

  „Do siewu nasion drobnych i normalnych oraz innych takich jak 
trawy, strączkowe grubonasienne, groch, kukurydza dostępne 
są różne kasety dozujące. Ich wymiana jest łatwa, ponieważ 
AMAZONE dostarcza klucz do otwierania dozownika.”

(„traction” – Próba robocza AMAZONE Cirrus 6003-2 · 03/2015)

Precyzyjny napęd dozownika

¹ Seryjnie w wersji Cirrus o szerokości roboczej do 4 m 
² Seryjnie w wersji Cirrus o szerokości roboczej pow. 4 m 

Aby jeszcze bardziej ułatwić wstępne dozowanie, kalibrację 
oraz całkowite opróżnianie, dla maszyny Cirrus w połączeniu 
z terminalem ISOBUS AMAZONE oferuje pakiet Comfort 1 
z TwinTerminal 3.0. Terminal Twin jest zamontowany bez-
pośrednio na siewniku w pobliżu dozownika. Taka pozycja 
ma wiele zalet: kierowca może wykonywać obsługę i wpro-
wadzać dane dla kalibracji bezpośrednio na maszynie, elimi-
nując konieczność wielokrotnego wsiadania i wysiadania 
z ciągnika. Terminal Twin 3.0 składa się z wodo- i pyłosz-
czelnej obudowy, ma wyświetlacz o przekątnej 3,2 cala oraz 
cztery duże przyciski służące do jego obsługi.

Pakiet Comfort 1 z terminalem 3.0

  „Dobrym pomysłem jest siostrzany terminal, który wyraźnie 
upraszcza wykonywanie prób kręconych.”

(„traction” – Próba robocza AMAZONE Cirrus 6003-2 · 03/2015)

Bardzo dobra dostępność po obu stronach 
poprzez bezpieczne pomosty serwisowe



Cirrus

Maksymalna wszechstronność
Duża elastyczność z segmentową głowicą rozdzielającą

Do sterowania dozowaniem prędkość jazdy Cirrus może 
być określana przez czujnik radarowy, sygnał GPS lub 
 alternatywnie przez prędkość jazdy ciągnika.
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Segmentowa głowica rozdzielająca Standardowa skrzynia transportowa oferuje dużo miejsca 
na wszystkie ważne narzędzia i materiały pomocnicze

Segmentowa głowica rozdzielająca zapewnia siewnikowi 
pneumatycznemu dużą uniwersalność. Asymetryczne 
ścieżki technologiczne po jednej stronie maszyny można 
bez problemu realizować bez niepożądanego redukowania 
ilości wysiewu po drugiej stronie maszyny. Zastosowanie 
segmentowej głowicy dystrybutora umożliwia elektryczne 
przełączanie połówek maszyny. Układ rozłączania połówko-
wego znajduje się bezpośrednio w głowicy rozdzielającej. 
Funkcja Section Control, jak np. automatyczne przełączanie 
sekcji szerokości przez GPS-Switch AMAZONE, zapewnia 
znaczne oszczędności przy stosowaniu rozłączania połów-
kowego, gdyż dzięki temu unika się nakładek i omijaków.

Zalety:
  Elektryczne połówkowe rozłączanie
  Redukcja normy wysiewu przyczynia się do oszczędności 

nasion
  Minimalizacja ilości pyłu powstającego w zbiorniku 

ziarna ze względu na brak powrotu nasion

Segmentowa głowica rozdzielająca z 
elektrycznym rozłączaniem połówkowym

Nowa wydajna dmuchawa charakteryzuje się niskim zapo-
trzebowaniem wydatku oleju tj. 21 l/min przy 3.500 obr./min 
i minimalną emisją hałasu.

Hydrauliczny napęd dmuchawy

Kolejnym przydatnym systemem asystowania jest opcjo-
nalny nadzór przewodów nasiennych, który natychmiast 
rozpoznaje blokady na redlicach i w przewodach. Czujniki 
w wężach prowadzących nasiona bezpośrednio za głowicą 
rozdzielającą kontrolują przepływ materiału siewnego. Sys-
tem automatycznie rozpoznaje włączanie ścieżek techno-
logicznych. Taki nadzór daje świetną możliwość nadzoru 
siewu zwłaszcza podczas długich dni roboczych.

Nadzór przewodów nasiennych

Zmienne włączanie ścieżek 
 technologicznych

Układ włączania ścieżek technologicznych umożliwia 
wyłączanie maks. sześciu rzędów na stronę. Odpowiednio 
szersze ścieżki technologiczne określają stosowanie odpo-
wiednich ciągników do uprawy międzyrzędowej. W ten 
sposób firma AMAZONE uwzględnia aktualne wymagania 
użytkowników, umożliwiając im stosowanie ogumienia do 
upraw międzyrzędowych o coraz większych rozmiarach. 
Podczas przełączania ścieżek technologicznych automa-
tycznie zmniejsza się norma wysiewu.



Cirrus

Maksymalna wydajność
Uprawa przedsiewna i siew w jednym przejeździe roboczym

Wyposażony w 2-rzędowe pole talerzy, zaczepiany agregat 
uprawowo-siewny ma wiele mocnych stron. W zależności 
od wyboru talerzy, układ talerzy spulchnia, kruszy i wyrów-
nuje glebę tuż przed odkładaniem nasion. Głębokość robo-
cza zespołu talerzy może być indywidualnie regulowana 
podczas jazdy. Talarze można regulować za pomocą perforo-
wanej prowadnicy w celu zapewnienia czystych przejść na 
krawędziach.

Szczególnie wydajna maszyna Cirrus jest dostępna również 
bez pola talerzy. Z wszystkimi swoimi zaletami technicz-
nymi w wyposażeniu podstawowym Cirrus bez zespołu 
brony talerzowej stanowi korzystną cenowo alternatywę 
do pracy solo, przy czym nie trzeba tu rezygnować z zagęsz-
czania gleby. Także w tej wersji można wybrać opcjonalny 
Crushboard.

Agregat uprawowo-siewny 
z 2-rzędowym polem talerzy 

Siew solo z wyższą wydajnością 
powierzchniową

Do wyboru jest kilka talerzy: faliste, z ząbkami grubymi lub 
z ząbkami drobnymi. 

Talerz płytko wyzębiony
Talerze o drobnych zębach pokazują swoje zalety raczej 
przy płytkiej uprawie gleby w przygotowaniu pod siew. 
Wytwarzają więcej drobnej gleby dla dobrego wyrównania 
powierzchni pola.

Wybór właściwych talerzy – 
z ząbkami grubymi, z ząbkami drobnymi lub talerzy falistych

Talerz głęboko wyzębiony 
460 mm

Talerz Minimum TillDisc 
460 mm

Talerz płytko wyzębiony 
460 mm

Talerz głęboko wyzębiony
Talerze z dużymi zębami są wyjątkowo dobre do głębszej 
uprawy gleby. Ich kształt powoduje wyjątkowo agresywne 
działanie i rozdrobnienie oraz wymieszanie resztek pożniw-
nych z glebą. Stromy kąt natarcia talerzy zapewnia szcze-
gólnie intensywne mieszanie.

Minimum TillDisc
Talerz Minimum TillDisc jest szczególnie przydatny do 
pasmowej uprawy gleby oszczędzającej wodę. Porusza 
minimalną ilość gleby.
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Ramię mocujące łączy dwa talerze w jedną całość, która 
jest sprężyście ułożyskowana w gumowych elementach 
amortyzujących i optymalnie dopasowuje się do konturów 
gleby. Zintegrowane, gumowe elementy sprężyste stanowią 
dodatkowe, bezobsługowe zabezpieczenie przeciwko prze-
ciążeniom na glebach kamienistych. Tak zapewnia się pew-
ność działania i eliminuje konserwację brony talerzowej z 
zachowaniem równomiernej głębokości roboczej.

Gumowe elementy sprężyste – 
bezpieczne i bezobsługowe

Gumowe elementy sprężyste

Uszczelnienie złożone z filcowego pierścienia i doskona-
łego pierścienia ślizgowego absolutnie szczelnie zamyka 
2 rzędowe skośne łożyska kulkowe. Dzięki temu, olej zapew-
nia trwałe smarowanie i wyeliminowanie smarowników. 
Nakłady na konserwację brony talerzowej zostały znacznie 
zmniejszone. Ślizgowe pierścienie uszczelniające od dziesię-
cioleci stosuje się w maszynach budowlanych do uszczelnia-
nia rolek podwozia gąsienicowego i pracują one absolutnie 
niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Najlepsze uszczelnienie łożysk

1   Ślizgowy pierścień uszczelniający 
wmontowany w stożkowej obudowie

2  2-rzędowe, skośne łożysko kulkowe
3  2 x pierścień uszczelniający (O-ring)
4  2 x pierścień żeliwny z powierzchnią ślizgową
5  Olej przekładniowy SAE 90 (40 cm³)

Ślizgowy pierścień 
uszczelniający Cirrus

Sprawdzony 1.000.000-krotnie!



Cirrus

Minimum TillDisc
Uprawa pasmowa oszczędzająca wodę za pomocą talerza falistego

Minimalna uprawa gleby oszczędzająca wodę – 
uprawa pasmowa z talerzem Minimum TillDisc
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Hydraulicznie regulowane pole talerzy wraz z dobrze czytelną 
 skalą zapewnia łatwą obsługę

Talerz Minimum TillDisc nadaje się do szczególnie oszczęd-
nej uprawy gleby z uwagi na zużycie wody i występowanie 
chwastów. Ze względu na pasmowe wykorzystanie talerzy, 
podczas uprawy porusza się minimalną ilość gleby, spulch-
nia się ją i tnie tylko w obszarze redlic pracujących za tale-
rzami, aby zapobiec nowemu kiełkowaniu chwastów. Inną 
możliwością jest zastosowanie do pozornej uprawy w regio-
nach o podwyższonej odporności chwastów. Efekt ten może 
być również wykorzystany w celu uzyskania zielonych mostów
w istniejących uprawach.

Zastosowanie Minimum TillDisc na suchych obszarach 
pozwala na uprawę pasmową oszczędzającą wodę, ponie-
waż uprawiane jest tylko pasmo bezpośrednio przed redli-
cami. Na glebach wilgotnych i kleistych pole talerzy falistych 
Minimum TillDisc wynosi na powierzchnię mniej grudek 
niż w przypadku normalnego pola talerzy. Zastosowanie 
Minimum TillDisc sprawia, że Cirrus jest jeszcze lżejszy, co 
zmniejsza zużycie paliwa.

Zalety Minimum TillDisc:
  Uprawa pasmowa oszczędzająca wodę
  Minimalna uprawa gleby
  Mniej zatorów
  Lekkie talerze

Cirrus 6003-2CC z talerzem Minimum TillDisc

Pasmowa uprawa gleby za pomocą talerzy falistych 
Minimum TillDisc

Talerz falisty Minimum TillDisc Uprawa pasmowa oszczędzająca wodę



Cirrus

Duży potencjał
Dla lepszego przygotowania gleby

Cirrusa można do wyboru wyposażyć w Crushboard przed 
lub za polem brony talerzowej. Gdy trzeba usunąć nierów-
ności pola lub rozkruszyć twarde bryły, wtedy Crushboard 
przed talerzami jest właściwym wyborem. Na bardzo lekkich 
stanowiskach Crushboard za broną talerzową dodatkowo 
uspokaja przepływ gleby. Jej zagęszczanie jest wtedy bardziej 
równomierne. Czołowy oponowy wał ugniatający można w 
Cirrusie łączyć również z Crushboard.

Crushboard

Podczas pracy na glebach wrażliwych na ugniatanie i przy 
zredukowanej głębokości roboczej dobrym rozwiązaniem 
jest stosowanie spulchniaczy śladów kół ciągnika. Rozluź-
niają one mocno ugniecione koleiny za oponami ciągnika. 
Pozycję spulchniaczy śladów kół można regulować w pozio-
mie i pionie. Specjalna kinematyka spulchniaczy zapewnia 
utrzymanie siły sprężyn w całym zakresie wychylenia. Klino-
we redlice doskonale spulchniają glebę i nie wydobywają 
kamieni na powierzchnię pola.

Spulchniacze śladów kół ciągnika

  Niwelator wałów gleby między oponami   Spulchniacze śladów kół ciągnika 
do rozluźniania ugniecionych kolein

Redlica wąska, sercowa i skrzydełkowa



28 29Technika | Wyposażenie pola talerzy

Poprzedzający pośredni wał ugniatający T-Pack U ugniata 
glebę przed polem talerzy. W wyniku tego jest ona dodat-
kowo zagęszczana przed maszyną. To duża zaleta, zwłaszcza 
na glebach lekkich. 

Skrętny mechanicznie T-Pack U można wykorzystywać jako 
pośredni wał ugniatający z tyłu ciągnika albo przy pracy solo, 
jako czołowy wał ugniatający.

Z pomocą bocznego wału ugniatającego T-Pack S prze-
znaczonego dla Cirrusa 4003-2/2C i 6003-2/2C można na 
glebach lekkich do średnich dodatkowo ugnieść je po orce 
jeszcze przed polem talerzy i w ten sposób zapewnić dodat-
kowe zagęszczenie.

Koncepcja poprzedzającego zagęszczania w Cirrus 4003-2/2C 
oraz 6003-2/2C może być uzupełniona przez T-Pack IN. Jest 
on zamontowany w środku maszyny, poniżej zaczepu i doci-
ska glebę między śladami kół ciągnika.

T-Pack U

T-Pack S T-Pack IN

Dodatkowy wał
Dla jeszcze lepszego zagęszczania
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Opony Matrix

Sercem maszyny i gwarancją równomiernego i szybkiego 
kiełkowania roślin są opony Matrix. Przy rozmiarze 400/
55R17.5 mają one średnicę 880 mm i szerokość 410 mm 
(4 rzędy wysiewu co 12,5 cm wzgl. 3 rzędy wysiewu co 
16,6 cm). 

Połączenie dużej średnicy z profilem bieżnika zapewnia 
bardzo dobry napęd własny – a tym samym niskie siły 
pociągowe. To właściwość o ogromnym znaczeniu zwłasz-
cza w siewnikach zaczepianych z biernymi narzędziami 
uprawiającymi glebę, pracującymi z dużymi prędkościami. 

Głównym zadaniem opon Matrix jest zagęszczanie pasmo-
we. Wytworzona przez opony zróżnicowana struktura gleby 
zapewnia wszystkim roślinom optymalny wzrost w każdych 
warunkach glebowych.

Przez sprężystą, radialną budowę profil opony przylega 
równomiernie do gleby całą powierzchnią i tworzy jedno-
lite warunki do wzrostu roślin. Opcjonalne elementy roz-
garniające między oponami mają sensowne zastosowanie 
szczególnie na glebach lekkich.

Zalety opon Matrix:
  Silny, jednolity napęd własny
  Zagęszczanie pasmowe
  Tworzenie niejednorodnej struktury gleby dla 

 optymalnych warunków wzrostu
  Rozdrobniona gleba do przykrycia nasion
  Bardzo dobre samoczyszczenie się opon
  Optymalne dla szybkiego transportu drogowego

Zasada Matrix – 
opatentowany przepis na Twój sukces

Zagęszczenie pasmowe – 
dla optymalnych warunków wzrostu

Zagęszczanie za pomocą opon Matrix: Pasmowe zagęszczanie 
przez opony Matrix tworzy optymalny stan gleby, który dopaso-
wuje się do aktualnych warunków pogodowych i tym samym 
zapewnia szybki i równomierny rozwój roślin. Opony tworzą 
zróżnicowaną strukturę gleby.

Układ jezdny i zagęszczenie

Zagęszczanie Napęd własny
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Opony AS

Zagęszczanie za pomocą opon AS: W bezpośrednim porównaniu 
z oponami Matrix, opona AS tworzy znacznie prostszy obraz pracy. 
Prosta alternatywa dla mniej wrażliwych miejsc.

Dla pól, które nie są tak wrażliwe na warunki kiełkowania, 
można alternatywnie wyposażyć siewnik Cirrus w zwykłe 
opony diagonalne o profilu ciągnikowym AS o podobnych 
rozmiarach (15.0/55-17). Samoczynny napęd jest przy krót-
kim bieżniku bardzo dobry a maszyna jest lekka w uciągu. 
Kompromis ogranicza się do celowego zagęszczenia gleby: 
opony AS zwłaszcza w suchych latach nie gwarantują tak 
dobrego zagęszczenia gleby, jak czynią to opony Matrix.

Opony diagonalne o profilu ciągnikowym AS – 
z niewielkim kompromisem

Technika | Opony Matrix

Zagęszczanie Napęd własny

Wytrzymały Cirrus 4003-C z oponami diagonalnymi 
o profilu ciągnikowym AS

Zalety opon diagonalnych o profilu ciągnikowym AS:
  Silny, jednolity napęd własny
  Ekonomiczna alternatywa
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Cirrus

Mocny, równomierny własny napęd wału 
przez poprzeczny profil

Pasmowe zagęszczanie gleby 
przez podłużny profil

  „Wysokie na 88 cm i szerokie na 41 cm opony Matrix są w 
porównaniu do „starych” opon pierścieniowych klinowych 
o około 10 % wyższe, co – poprzez mniejsze przyklejanie się 
ilastej gleby – prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania 
na siłę uciągu – doskonale.”

(„profi” – Test praktyczny Cirrus 3003 Compact · 04/2015)

Dla najlepszych wyników
Zagęszczenie kierunkowe/pasmowe
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1) W przypadku dużej suszy – zasada pompy wodnej:
  Zagęszczone pasma dbają o zamknięcie gleby bezpo-

średnio w redlinach wysiewu. Kiełki uzyskują wtedy 
wodę z kapilarów także podczas suszy. Zagęszczanie 
pasmowe zapewnia warunki, w których gleba pracuje 
jak pompa wodna. Liczy się każda kropla!

2) W przypadku nadmiaru wody – zasada drenażu:
  Luźna gleba bardzo dobrze wchłania wodę i magazynuje 

ją. Duże ilości opadów łatwo wsiąkają w glebę w strefy 
luźne, niezwałowane. Zapobiega się w ten sposób erozji 
gleby. Między rzędami, na ciężkich, wilgotnych ziemiach 
do dyspozycji pozostaje wystarczająco dużo luźnej gleby 
aby przykryć posiane ziarna.

3) Wymiana gazowa – zasada płuca:
  W luźnej glebie odbywa się wymiana gazów, sprawiająca, 

że korzonki mogą oddychać.

Zabezpieczenie siewu!

Rozstaw rzędów 12,5 cm Rozstaw rzędów 16,6 cm

Rośliny w rzędach 
o rozstawie 12,5 cm

Rośliny w rzędach 
o rozstawie 16,6 cm

  Zagęszczanie pasmowe

  Dzięki zagęszczaniu pasmowemu możliwe jest stworzenie optymal-
nego stanu gleby, który dopasowuje się do aktualnych warunków 
pogodowych i tym samym zapewnia warunek szybkich i równomier-
nych wschodów roślin. Ponadto pozostawiane są jednorodne i dobrze 
zagęszczone pasma bez odcisków bieżnika. W porównaniu do wałów 
z profilami na całej powierzchni jest to decydująca zaleta, która wpły-
wa przede wszystkim na spokojny bieg redlic.



Cirrus

Redlica RoTeC pro
Uniwersalna redlica jednotarczowa

  „Nacisk redlic zmieniany jest między dwoma wybranymi pozy-
cjami przez gniazdo hydrauliczne o działaniu dwustronnym – 
to samo gniazdo dopasowuje także głębokość roboczą brony 
talerzowej. Wybór funkcji na terminalu obsługowym oszczędza 
ilość gniazd.”

(„profi” – Test praktyczny Cirrus 3003 Compact · 04/2015)

  „Przy wysokich prędkościach roboczych redlica bardzo spokoj-
nie biegnie po podłożu. Głębokość siewu była bardzo równa.”

(„profi” – Test praktyczny Cirrus 3003 Compact · 04/2015)

Pewność działania i precyzja aż do granicy Jakość i niezawodność: 

  Tarcza wysiewająca z utwardzanej stali narzędziowej 
dla wydłużenia żywotności 

  Odporne na ścieranie i samooczyszczające się tarcze 
prowadzące Control 10 i rolki prowadzące Control 25 
dla dokładnej regulacji głębokości siewu 

  Oddzielenie prowadzenia redlicy od zagęszczania gleby 
dla spokojnego biegu redlicy i do uniwersalnego usta-
wienia odpowiednio do warunków pogodowych 

Cirrus z redlicami jednotarczowymi RoTeC pro pokazuje 
swoją siłę zwłaszcza na glebach zwięzłych zarówno wiosną 
jak i podczas siewów późnojesiennych. Dzięki kopiowaniu 
głębokości bezpośrednio na tarczy wysiewającej, całko-
wicie rozdzielono prowadzenie redlicy od zagęszczania gle-
by przez zagarniacz. Tarcza, wzgl. rolka kopiująca wytwarza 
dodatkowo efekt znakomitego czyszczenia redlicy. Obie te 
zalety sprawiają, że możliwa jest bardzo elastyczna i precy-
zyjna praca w prawie każdych warunkach pogodowych. 

Do wyboru są rozstawy rządów co 12,5 i 16,6 cm.

Wzmocnione ramię nośne z  naciskiem 
redlic do 55 kg

Hydrauliczna regulacja nacisku redlic

Tarcza ograniczająca głębokość i rolka czysz-
cząca „Control” 25 mm lub 10 mm zapewniają 
równomierne kopiowanie głębokości

Czubek redlicy do czystego 
formowania redliny wysiewu

Precyzyjna regulacja w 4 pozycjach

Zagarniacz sprężynowy 
zapewnia doskonałe 

przykrycie nasion

Tarcza wysiewająca ∅∅ 400 mm ze 
stali narzędziowej o kącie pracy 7° 

zapewnia płynną pracę redlic

System redlic RoTeC został 
sprawdzony 1.500.000 razy!
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Tarcza wysiewająca

Technika | Redlica jednotarczowa RoTeC pro

Tarcza wysiewająca jest wykonana z odpornej na ścieranie 
stali narzędziowej i ma średnicę 400 mm. Dzięki mocnej 
budowie jej zużycie jest ograniczone do minimum. Ze 
względu na dużą średnicę tarczy wysiewającej ma ona 
wyjątkowo spokojny bieg, co zapewnia wysoką dokład-
ność odkładania nasion.

  Redlica RoTeC pro z tarczą ograniczającą głębokość Control 10

  Odzielenie nacisku redlicy od nacisku zagarniacza

Czubek redlicy

Czubek redlicy oczyszcza i formuje redlinę wysiewu tak, 
że tworzy się optymalne połączenie materiału siewnego z 
glebą. Przez pływające ułożyskowanie czubek samodzielnie 
uwalnia się z gleby i przyklejonych resztek pożniwnych.

Kopiowanie głębokości

Jedną z niezrównanych zalet jednotarczowej redlicy 
RoTeC pro jest rozdzielnie w niej kopiowania głębokości 
od zagęszczenia. W ten sposób redlica jest podnoszona przy 
przejeżdżaniu przez kamień tylko raz. Ponadto siłę nacisku 
redlic i rolek można ustawiać niezależnie od siebie. Tarcza 
ograniczająca głębokość Control 10 z powierzchnią styku 
10 mm lub tarcza ograniczająca głębokość Control 25 z 
powierzchnią styku 25 mm bezpośrednio na redlicy zapew-
niają równomierne i precyzyjnie kontrolowane prowadzenie 
redlic jednotarczowych RoTeC pro. Podstawowe ustawienie 
głębokości siewu wykonuje się bez użycia narzędzi i w 
4 pozycjach bezpośrednio na redlicy.

Zmiana nacisku redlic

Nacisk redlic regulowany bezstopniowo, hydraulicznie z 
kabiny służy do dopasowania głębokości siewu i szybkiego 
dostosowania siewnika do warunków glebowych. Redlice 
RoTeC pro pracują z naciskiem do 55 kg.

Tarcza ograniczająca 
 głębokość Control 10

4 Regulacje

Nacisk zagarnia-
cza rolkowego

Nacisk redlicy

  Redlica RoTeC pro z tarczą ograniczającą głębokość Control 25

  Otwarte i ukierunkowane do tyłu rowki zapewniają bardzo dobre 
samooczyszczanie.

Tarcza 
 wysiewająca

Czubek 
redlicy

Rolka ograniczająca 
głębokość Control 25
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Redlica TwinTeC+
Wydajna redlica dwutarczowa

Cicha, solidna i bezobsługowa

Redlice TwinTeC+ to wyposażenie siewnika Cirrus w naj-
mocniejsze i najbardziej precyzyjne redlice dwutarczowe 
AMAZONE. Dzięki sięgającemu 100 kg naciskowi redlicy 
i bardzo dobremu przecinaniu gleby redlica dwutarczowa 
TwinTeC+ znakomicie radzi sobie także na twardych, zbry-
lonych glebach. Podstawowy korpus i panewki łożyskujące 
redlicy są wykonane z wykuwanej stali i mają wystarczające 
rezerwy także przy najcięższej pracy. Ze względu na wysoki 
nacisk redlic dwutarczowych TwinTeC+ siew jest niezwykle 

precyzyjny także na zmulczowanej glebie z bardzo wysokim 
udziałem masy organicznej. Poprzez innowacyjną zmianę 
nacisku redlicy przez obieg oleju, nacisk redlicy jest stały 
także na nierównym podłożu a efektem tego rozwiązania 
jest pewne utrzymywanie stałej, wyregulowanej głębokości 
siewu. 

Redlica dwutalerzowa TwinTeC+ jest całkowicie bezobsłu-
gowa i spełnia tym samym najwyższe wymagania.

  „Od strony technicznej redlica robi dobre wrażenie i oferuje 
interesujące szczegóły.”

(„profi” – Sprawozdanie z testu Cirrus 6003-2 z TwinTeC+ · 08/2016)

Redlica dwutarczowa TwinTeC+ (przekrój)

Wymienna prowadnica 
materiału siewnego

Hydrauliczna regulacja 
nacisku redlic od 0 do 100 kg

Bezobsługowe ułożyskowanie

Brak punktów smarowania dla 
redlic bezobsługowych

Podwójna tarcza ∅∅ 380 mm, kąt 10°

Przedłużenie prowadnicyDociskacz nasion

Skrobak wewnętrzny

Ramie mocujące koła z rolką kopiującą 
Control+ o szerokości 50, 65 lub 75 mm

Zagarniacz redlicy 
z układem regulacji
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Obniżenie: podczas przejazdu przez obniżenie terenu redlice 
są dodatkowo dociskane do gleby. Wytwarza to nadciśnienie 
w siłowniku docisku redlicy które jest bezpośrednio oddawane 
do obiegu oleju. Nacisk redlic pozostaje stały.

Wzniesienie: przy pokonywaniu wzniesienia redlica opuszcza 
się i powstaje podciśnienie w siłowniku nacisku redlicy, które 
od razu jest wyrównywane przez dodatkowy olej z obiegu. 
Nacisk redlicy pozostaje stały.

Technika | Redlica dwutarczowa TwinTeC+

Podwójne tarcze

Prowadzenie materiału siewnego

Nacisk redlicy TwinTeC+

Kopiowanie głębokości

O bardzo dobrą skuteczność przecinania dbają ostre, 
naprężone tarcze, ustawione pod kątem 10°. Duża średnica 
wynosząca 380 mm gwarantuje spokojny bieg. Dzięki prze-
sunięciu redlic wynoszącemu 190 mm i połączeniu rolki 
kopiującej przez położony wyżej uchwyt redlicy, pozostaje 
wystarczająco dużo miejsca do pracy wolnej od zatorów. 

Przedłużenie prowadnicy i dociskacz nasion pewnie wprowa-
dzają materiał siewny na dno redliny i zapobiegają ruchowi 
pojedynczych nasion. Seryjny skrobak wewnętrzny, opcjo-
nalnie także z płytkami z utwardzanego metalu zapewnia 
dokładna pracę także na kleistych glebach i wyraźnie zwięk-
sza pewność działania.

Nacisk redlic można standardowo regulować przez ter-
minal ISOBUS. Redlica utrzymuje ustawiony nacisk. Jest 
to szczególnie korzystne przy płytkim siewie w bardzo 
nierównym terenie.

O zachowanie głębokości siewu każdej z redlic dba moco-
wana na równoległoboku rolka kopiująca. Rolki kopiujące 
Control+ są dostępne w szerokościach 50 mm, 65 mm i 
75 mm. Można pracować na wszystkich glebach od lekkich, 
piaszczystych o słabej nośności aż do najcięższych iłów, a 
jakość pracy maszyny zawsze będzie zachowana. Opcjonalne 
zgarniacze na rolkach zapewniają równomierne prowadzenie 
redlic także w warunkach dużej wilgotności.

Przejazd w obniżeniu pola

Przejazd przez wzniesienia

  „Możliwe są wartości dynamicznego nacisku od 15 do 100 kg 
[nacisku redlic] na rząd.” 

(„profi” – Sprawozdanie z testu Cirrus 6003-2 z TwinTeC+ · 08/2016)

Redlica dwutarczowa TwinTeC+Siewnik Cirrus 3003 z redlicą dwutarczową TwinTeC+
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Zagarniacz
Przykryć i docisnąć nasiona

Cirrus 3003 Compact z RoTeC pro i zagarniaczem rolkowym

  „Zagarniacz S kończy przykrycie materiału siewnego. Jego wygięte grube na 15 mm i sprężyste 
pary zębów zachodzą na siebie bardzo głęboko. Do ich pracy nie można mieć zastrzeżeń. Bardzo 
podobało się nam zabezpieczenie do jazdy wstecz oraz hydrauliczna zmiana nacisku.”

(„profi” – Test praktyczny Cirrus 3003 Compact · 04/2015)
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Zagarniacz sprężynowy S 
w kombinacji z RoTeC pro

Zagarniacz sprężynowy S

Zagarniacz sprężynowy S pracuje bez zapychania się nawet 
przy dużych ilościach słomy. Z indywidualnie wychylanymi 
elementami, zagarniacz dopasowuje się do nierówności pod-
łoża i powoduje równomierne przykrycie nasion. Zagarniacz 
sprężynowy bardzo dobrze sprawdza się szczególnie przy 
siewie w warunkach poniżej optymalnych, np. na wilgotnej 
i zwięzłej glebie. Z elementami roboczymi o grubości 15 mm 
zagarniacz sprężynowy jest szczególnie odporny na zużycie 
i zapewnia niezawodne przykrycie nasion nawet w najtrud-
niejszych warunkach.

Zagarniacz rolkowy HD po zamknięciu rowka wysiewu 
dociska dodatkowo glebę do redliny wysiewu, stwarzając 
tym samym optymalne warunki kiełkowania. Stosowanie 
tej metody zaleca się w szczególności na lekkich, suchych 
glebach podczas siewu kultur jarych lub rzepaku. W rezul-
tacie powstaje pofałdowany profil powierzchni gleby, zmniej-
szający ryzyko jej erozji. Dzięki utwardzeniu zęby zagarniacza 
cechują się wyjątkową żywotnością i odpornością na zużycie. 
Szczególną zaletą jest układ regulacji nacisku każdej z rolek 
w zakresie od 0 do 35 kg w sposób całkowicie niezależny 
od nacisku redlic.

Opcjonalny zagarniacz na redlicy zapewnia dodatkową luźną 
glebę nad redliną. Jest to pomocne zwłaszcza na ciężkich 
glebach, aby zapobiec ich zamulaniu i tworzeniu się miejsc 
odpływu wody. Słoma jest dodatkowo rozciągana. W razie 
ścierania, głębokość zagarniacza ustawia się w 7 pozycjach. 
Jeśli zagarniacz nie będzie używany, można go wyłączyć przez 
ustawienie w pozycji nieaktywnej.

Zagarniacz na redlicy TwinTeC+

Zagarniacz rolkowy Zagarniacze na redlicach

Nacisk zagarniacza jest regulowany mechanicznie, przez 
napięcie sprężyn. Przy hydraulicznej regulacji nacisku zagar-
niacza, wstępnie ustalana jest minimalna i maksymalna 
wielkość nacisku sworzniami ograniczającymi. Tym samym 
można jednym zaworem sterującym podczas jazdy szybko i 
łatwo dopasować nacisk zagarniacza oraz redlic do zmienia-
jących się warunków glebowych.

Technika | Zagarniacz

  „Kąt pojedynczych 12-mm zagarniaczy można zmienić bez 
użycia narzędzi.”

(„profi” – Sprawozdanie z testu Cirrus 6003-2 z TwinTeC+ · 08/2016)

Zagarniacz rolkowy HD 
w połączeniu z RoTeC pro
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ISOBUS – 
Obsługa maszyny w epoce cyfrowej

W każdej maszynie ISOBUS firma AMAZONE oferuje naj-
nowocześniejszą technologię z niemal nieograniczonymi 
możliwościami. Bez względu na to, czy do tego celu używa 
się terminala obsługowego AMAZONE, czy dostępnego 
terminala ISOBUS ciągnika. ISOBUS jest światowym stan-
dardem komunikacji pomiędzy terminalem obsługowym, 
ciągnikami i osprzętem z jednej strony, a rolniczym opro-
gramowaniem biurowym z drugiej.

Oznacza to, że wszystkimi urządzeniami w standardzie 
ISOBUS można sterować za pomocą jednego terminala. 
Wystarczy połączyć maszynę z odpowiednim terminalem 
ISOBUS, a na monitorze kabiny ciągnika pojawi się znany 
interfejs użytkownika.

Zalety ISOBUS:
  Światowa standaryzacja zapewnia jednolite interfejsy i 

formaty danych, dzięki czemu zapewniona jest również 
kompatybilność z producentami zewnętrznymi

  Plug and Play między maszyną, ciągnikiem i innymi 
urządzeniami ISOBUS

Jeden język, wiele zalet!
Obsługa za pomocą najrozmaitszych 
 terminali ISOBUS
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AMAZONE – więcej niż tylko ISOBUS
Lepsza kontrola, większa wydajność! Precision Farming 4.0

Nasze kompetencje w dziedzinie elektroniki

Aby zwiększyć komfort obsługi, maszyny i terminale obsłu-
gowe AMAZONE oferują szereg funkcji wykraczających poza 
standard ISOBUS.

Zalety More Than ISOBUS:
  Najwyższa kompatybilność i niezawodność działania 

urządzeń ISOBUS
  Brak dodatkowych modułów po stronie maszyny. 

Wszystkie maszyny ISOBUS marki AMAZONE są stan-
dardowo wyposażone w niezbędne funkcje ISOBUS.

  Wyświetlacz MiniView ze wszystkimi terminalami 
AMAZONE i innymi terminalami ISOBUS. Spójrzmy na 
przykład na dane maszyny w widoku GPS.

  Możliwość połączenia terminala ciągnika lub rozwiązania 
opartego na 2 terminalach, w którym można oddzielić 
funkcje ciągnika i urządzenia zawieszanego.

  Wyjątkowa koncepcja obsługi. Dowolnie konfigurowane 
wyświetlacze i indywidualne interfejsy użytkownika w 
terminalu obsługowym

  Możliwość do 3 profili użytkowników. Dla każdego kie-
rowcy lub zastosowania należy utworzyć własny profil 
użytkownika!

  Dowolnie konfigurowane przebiegi maszyn, jak np. skła-
danie belek polowych opryskiwacza polowego AMAZONE

  Ocena funkcji ECU ciągnika 
Automatyczne sekwencje ruchów, takie jak np. automa-
tyczne blokowanie osi skrętnej podczas cofania.

  Zintegrowany rejestrator danych TaskControl. Zasadniczo 
możliwe jest każde rozwiązanie telemetryczne ISOBUS 
(np. rozwiązanie telemetryczne TONI firmy CLAAS).

  Dowolnie konfigurowane sekcje szerokości
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Wykorzystaj swoje możliwości

Zarządzanie zadaniami i dokumentacja

Wszystkie terminale ISOBUS firmy AMAZONE mogą standar-
dowo zapisywać i przechowywać dane dotyczące maszyn 
i lokalizacji za pośrednictwem kontrolera zadań. Zebrane 
dane można następnie wykorzystać w systemie informacji 
do zarządzania gospodarstwem.

 Proste tworzenie lub wczytywanie zadań
 Przetwarzanie zadań
 Dokumentowanie i eksport wykonanej pracy
 Przetwarzanie kart aplikacyjnych w formacie ISO-XML

Dzięki GPS-Maps możliwe jest nieskomplikowane zarządza-
nie przystosowane do zmiennego nawożenia. Ten moduł 
oprogramowania umożliwia proste przetwarzanie kart apli-
kacyjnych w formacie shape. Można przetwarzać albo doce-
lową ilość rozsiewanego produktu, albo bezpośrednio także 
docelową ilość substancji czynnej.

  Intuicyjny system przetwarzania kart aplikacyjnych
  Automatyczna regulacja ilości rozsiewu przystosowana 

do zmiennego nawożenia
  Optymalne zarządzanie stanem upraw dzięki aplikacji 

zorientowanej na zapotrzebowanie
  Wyposażenie seryjne dla AmaTron 4 i AmaPad 2

System jazdy równoległej GPS-Track okazuje się wyjątkowym 
ułatwieniem przy utrudnionej orientacji w terenie, szczegól-
nie na łąkach lub powierzchniach bez ścieżek technologicz-
nych. Posiada moduł śladów o wielu możliwościach, jak 
podążanie za linią A-B lub jazda po konturach. Odchylenie 
od idealnej linii jest przedstawiane graficznie na wyświetla-
czu poprzez zintegrowaną belkę świetlną. Dzięki wyraźnym 
zaleceniom dotyczącym kierowania z dokładnym rozstawem 
ścieżek technologicznych, zawsze pozostajesz na torze!

 Z wirtualną belką świetlną na pasku stanu
 Wyposażenie seryjne do AmaPad 2
  Wyposażenie opcjonalne 

do AmaTron 4

GPS-Track – 
system jazdy rów-
noległej na polu 

GPS-Maps – 
aplikacja przystosowana 
do zmiennego nawożenia
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agrirouter –
Niezależne centrum danych dla rolnictwa

Prosta i bezpieczna wymiana danych Pełna kontrola – sam decyduj!

Za pomocą platformy agrirouter, która łączy różnych pro-
ducentów, AMAZONE wprowadza metody uniwersalnej 
wymiany danych. agrirouter umożliwia bezpieczną i łatwą 
wymianę danych między maszynami AMAZONE, progra-
mami rolniczymi, producentami i firmami.

Zalety platformy agrirouter:
  Nieskomplikowana i prosta obsługa
  Wygodna i szybka transmisja danych
  Pełna kontrola nad danymi
  Dane są transportowane, a nie 

przechowywane
  Możliwość używania przez wszystkich 

producentów

agrirouter upraszcza wymianę danych, umożliwiając 
 bezprzewodową wymianę danych dotyczących zadań 
i kart aplikacyjnych z maszynami AMAZONE. Upraszcza 
to procesy operacyjne, zmniejsza nakłady administracyjne 
i poprawia rentowność. Tylko użytkownik zachowuje władzę 
nad danymi i decyduje, kto i w jakim zakresie je otrzymuje.
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Producent maszyny Rolnik

Producent środków 
 eksploatacyjnych

Dystrybutor

Przemysł spożywczy Doradca

Zewnętrzne platformy wymiany danych Zewnętrzny usługodawca

Firma oferująca aplikacje Usługodawca rolny

AMAZONE dokonuje połączenia z maszyną ISOBUS poprzez AmaTron 4
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Aby uniknąć często spotykanego w praktyce nadmiaru i 
niedoboru nasion w krytycznych miejscach, bardzo ważny 
jest precyzyjny wysiew. Pomocą przy dokładnym rozmiesz-
czaniu jest rozłączanie połowy siewnika, które zmniejsza 

o połowę daną szerokość roboczą, dzięki czemu można 
osiągnąć znaczne oszczędności zwłaszcza na klinach i 
poprzeczniaku. Obie połowy odpowiadają odpowiednio 
załączonej sekcji szerokości.

Automatyczne przełączanie sekcji 
 szerokości GPS-Switch z AutoPoint

Wirtualne nawroty

Pole, mapy aplikacji możliwe 
dla różnych norm wysiewu

Obrobiona powierzchnia

Dokładne rozmieszczenie materiału siewnego!

Z rozłączaniem 
połówkowym

Siewnik wyłącza się 
automatycznie w dokładnie 

 oznaczonym momencie
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Automatyczne włączanie i wyłączanie elektrycznego dozownika 
z GPS-Switch w dokładnie określonych pozycjach

Nadmiary i niedobory siewu przy włączaniu ręcznym bez GPS-Switch

W postaci automatycznego przełączania sekcji szerokości 
GPS-Switch firma AMAZONE oferuje oparte na GPS, w pełni 
automatyczne przełączanie sekcji szerokości dla wszystkich 
terminali obsługowych AMAZONE oraz rozsiewaczy nawo-
zów, opryskiwaczy lub siewników obsługujących system 
ISOBUS.

GPS-Switch basic
  Automatyczne przełączanie sekcji szerokości 

obsługujące maks. 16 sekcji szerokości
  Wyposażenie opcjonalne do AmaTron 4

GPS-Switch pro
  Automatyczne przełączanie sekcji szerokości 

obsługujące maks. 128 sekcji szerokości
  Tworzenie wirtualnego poprzeczniaka
  Tworzenie Point of Interests (POI)
  Automatyczne opuszczanie belki polowej 

w opryskiwaczu AMAZONE
  Wyposażenie seryjne do AmaPad 2
  Wyposażenie opcjonalne do AmaTron 4

Jeśli terminal obsługowy posiada funkcję Section Control, jak 
np. przełączanie sekcji szerokości w przypadku GPS-Switch 
firmy AMAZONE, to sekcje szerokości mogą być przełączane 
całkowicie automatycznie i w zależności od pozycji GPS. Jeśli 
zostało utworzone pole, kierowca może w trybie automa-
tycznym w pełni skoncentrować się na obsłudze pojazdu, 
ponieważ sekcje szerokości są przełączane automatycznie 
w klinach i na poprzeczniakach.

Zalety automatycznego przełączanie sekcji szerokości:
  Odciążenie kierowcy
  Zwiększona precyzja nawet w nocy lub przy wyższych 

prędkościach
  Mniej przypadków nakładania się siewu i miejsc 

z brakami
  Oszczędność materiałów eksploatacyjnych
  Mniej szkód w uprawach i zanieczyszczeń środowiska

  „Dzięki Section Control komputer ISOBUS wykonuje wiele 
pracy za kierowcę.”

(„dlz agrarmagazin” – „Raport z jazdy rozsiewaczem ZA-TS” · 02/2017)

Czujnik rejestrujący strumień nasion w pobliżu redlicy

Nowy system AutoPoint automatycznie określa czas opóź-
nienia, tj. czas jaki upływa od momentu rozpoczęcia lub 
zakończenia procesu dozowania do momentu przemiesz-
czenia nasion w pobliże redlicy. Czujnik usytuowany przy 
redlicy służy do nieustannego wykrywania strumienia 
nasion docierającego w to miejsce przy każdym procesie 
załączenia. W ten sposób można reagować na zmiany 
zachodzące podczas przemieszczania nasion oraz jazdy 
maszyny.

Ręczna 
obsługa 

dozownika

Automatyczne przełączanie 
sekcji szerokości

GPS-Switch i AutoPoint
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Terminale ISOBUS firmy AMAZONE
Intuicyjny, wygodny, lepszy – ułatwienie w codziennej pracy

Kompatybilne z ISOBUS, AmaTron 4 oraz AmaPad 2 to 
 niezwykle wygodne terminale obsługowe AMAZONE do 
maszyn ISOBUS. Oprócz zwykłej obsługi maszyny, istnieją 
dalsze możliwe zastosowania, takie jak np. automatyczne 
przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch (Section Control).

  Wszystkie aplikacje są już wstępnie zainstalowane 
i można je bezpłatnie wypróbować

  Intuicyjna i przejrzysta obsługa

Poza możliwością obsługi maszyny ISOBUS firmy AMAZONE 
za pomocą terminala ciągnika, dostępna jest również prak-
tyczna alternatywa, polegająca na rozdzieleniu funkcji cią-
gnika i maszyny oraz obsłudze ich za pomocą dwóch termi-
nali. Terminal ciągnika może nadal sterować ciągnikiem lub 
wyświetlać aplikacje GPS, podczas gdy inny terminal obsłu-
gowy w widoku UT jest w pełni wykorzystywany do kontroli 
i sterowania maszyny.

Od prostoty do HighEnd – 
wszystko jest możliwe

Wszystko pod kontrolą dzięki 
rozwiązaniu 2-terminalowemu

Terminal AmaTron 4 AmaPad 2

Wyświetlacz
8-calowy wielodotykowy kolorowy 

wyświetlacz
12,1-calowy wielodotykowy kolorowy 

wyświetlacz

Obsługa Dotyk i 12 klawiszy Touch

Złącza 1 x Ethernet 
2 x RS232 (GPS & ASD) 

2x złącze USB

1 x Ethernet 
2 x RS232 (GPS & ASD) 

2x złącze USB z pamięcią WLAN

Zarządzanie zadaniami i przetwarzanie 
kart aplikacyjnych (ISO-XML i shape)

GPS-Maps&Doc 
z wbudowanym programem Task Controller

Task Controller

System jazdy równoległej GPS-Track * 
z wirtualną belką świetlną

GPS-Track pro 
z wirtualną belką świetlną

Automatyczne prowadzenie po śladach – GPS-Track Auto 
do samojezdnego opryskiwacza polowego Pantera

Automatyczne przełączanie sekcji szerokości 
(Section Control)
Wskazówka: 
Przestrzegać maks. ilości sekcji szerokości maszyny!

GPS-Switch basic * 
z maks. 16 sekcjami szerokości

lub GPS-Switch pro * 
z maks. 128 sekcjami szerokości

GPS-Switch pro 
z maks. 128 sekcjami szerokości

Przyłącze kamery 1x przyłącze kamery * 
z automatycznym wykrywaniem jazdy wstecz AmaCam

2x przyłącze kamery *

* = opcjonalnie
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Wszystko od jednego producenta!

Dzięki funkcji AUX-N można obsługiwać wiele funkcji 
maszyny w menu roboczym za pomocą AmaPilot+ lub 
innych wielofunkcyjnych uchwytów ISOBUS.

Korzyści z AmaPilot+:
  Idealna ergonomia
  Prawie wszystkie funkcje dostępne 

bezpośrednio na 3 poziomach
  Regulowany uchwyt
  Dowolne i indywidualne przydzie-

lanie klawiszy

  „Joystick dobrze leży w dłoni.”
(„dlz agrarmagazin” – „Raport z jazdy Pantera 4502” · 02/2016)

Menu pola Regulacja

  „Oprogramowanie ISOBUS zostało opracowane samodzielnie 
przez firmę Amazone. Jest przejrzyste i łatwe do zrozumienia. 
W razie potrzeby można dowolnie przydzielić sobie kilka przy-
cisków. Istnieje także możliwość dowolnego zaprojektowania 
wielofunkcyjnego wyświetlacza.”

 („agrarheute” – „Raport z jazdy siewnikiem Centaya” 06/2018)



GPS-Maps&Doc

Cirrus

AmaTron 4
Manager 4 all

Dlaczego terminal nie może być tak prosty w obsłudze jak 
tablet czy smartfon? Mając to na uwadze, firma AMAZONE 
opracowała bardziej przyjazny dla użytkownika AmaTron 4, 
który oferuje znacznie płynniejszy przebieg pracy, szczególnie 
w zarządzaniu zadaniami. AmaTron 4, z 8-calowym, wielo-
dotykowym, kolorowym wyświetlaczem spełnia najwyższe 
wymagania i jest maksymalnie przyjazny dla użytkownika. Za 
pomocą przeciągnięcia palcem lub karuzeli aplikacji można 
szybko przejść z aplikacji do aplikacji lub do przejrzystego 
i prostego menu obsługi. Praktyczny MiniView, dowolnie 
konfigurowalny pasek stanu oraz wirtualna belka świetlna 
sprawiają, że korzystanie z AmaTron 4 jest wyjątkowo przej-
rzyste i wygodne.

Prosta i wygodna obsługa, 
tak intuicyjna jak Twój tablet

Zalety AmaTron 4:
  Automatyczny tryb pełnoekranowy, gdy nie jest używany
  Praktyczna koncepcja MiniView
  Obsługa przy użyciu wyświetlacza dotykowego lub 

 klawiszy
  Wyjątkowo intuicyjny i przyjazny dla użytkownika
  Dokumentacja pola
  Praktyczne i inteligentne rozplanowanie menu
  Tryb dzienny i nocny

Seryjnie z:

  Automatyczne rozpoznawanie manewru cofania funkcji 
 AmaCam służy do bezpośredniego dostępu do kamery 
tylnej i zapobiega niebezpiecznym sytuacjom

  Obsługa maszyny (UT, Universal Terminal) w trybie dzień-noc



GPS-Maps pro
GPS-Track pro
GPS-Switch pro
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AmaPad 2 firmy AMAZONE jest wysokiej jakości terminalem 
obsługowym. Kolorowy wyświetlacz wielodotykowy o prze-
kątnej 12,1 cala jest niezwykle wygodny i spełnia najwyższe 
wymagania w rolnictwie precyzyjnym (Precision Farming). 
AmaPad jest obsługiwany wyłącznie za pomocą dotyku.

Dzięki praktycznej koncepcji „MiniView”, aplikacje, które 
obecnie nie są aktywnie obsługiwane, ale mają być moni-
torowane, mogą być widoczne z boku. W razie potrzeby 
można je powiększyć „wskazując palcem”. Możliwość indy-
widualnego przypisania wskaźników do „tablicy przyrządów” 
dopełnia ergonomię pracy operatora.

Obok przełączania sekcji szerokości GPS-Switch także 
GPS-Track pro jest instalowanym standardowo profesjonal-
nym systemem jazdy równoległej z wirtualną belką świetlną.

AmaPad 2
Wyjątkowo komfortowy rodzaj 
 sterowania maszynami rolniczymi

Nowy wymiar sterowania i nadzoru

Zalety AmaPads:
  Duży 12,1-calowy wielodotykowy kolorowy wyświetlacz 
  Rozszerzona koncepcja MiniView
  Możliwość rozbudowy do automatycznego kierowania 

dzięki automatycznemu prowadzeniu po śladach 
 GPS-Track Auto

  Tryb dzienny i nocny

Seryjnie z:



Cirrus

GreenDrill 501
Uniwersalny siewnik nabudowany ze zbiornikiem o pojemności 500 l

GreenDrill 501 na siewniku Cirrus 6003-2C – 
do wysiewania środków przeciwko ślimakom

  Talerz odbojowy
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Nabudowany siewnik GreenDrill to idealne rozwiązanie do 
siewu poplonów oraz dosiewania w trakcje jednego prze-
jazdu roboczego. Łatwo dostępny przez schodki zbiornik 
ziarna GreenDrill mieści 500 l. Materiał siewny jest rozpro-
wadzany na całej powierzchni za pomocą talerzy odbojo-
wych przed zagarniaczem lub przez rury prowadzące nasiona 
między redlicami.

Zalety GreenDrill:
  Wysiewanie poplonu i drobnych nasion bezpośrednio 

z uprawą ścierniska lub gleby
  Dostępne różne dozowniki walcowe
  Uprawa szerokich powierzchni za pomocą talerza 

 odbojowego lub przez rury prowadzące nasiona 
 między redlicami

  Łatwy dostęp za pomocą schodków
  Sterowanie maszyną za pomocą ISOBUS

GreenDrill można sterować na różne sposoby, w zależności 
od tego, na jakiej maszynie został zamontowany. Jeśli na 
siewniku Cirrus zamontowano np. GreenDrill 501, jest on 
w pełni zintegrowany z elektroniką Cirrus jako „uczestnik 
ISOBUS”. Np. w obsłudze maszyny na terminalu GreenDrill 
jest wyświetlany i sterowany jako drugi lub trzeci zbiornik 
ziarna i dozownik.

Do dozowania nasion służy dozownik z napędem elektrycz-
nym. Napęd elektryczny pozwala na łatwą regulację normy 
wysiewu poprzez terminal ISOBUS w kabinie ciągnika. Alter-
natywnie napęd elektryczny może być sterowany w pełni 
automatycznie za pomocą kart aplikacyjnych. Ponadto możli-
wa jest kalibracja za pomocą przycisku i wstępne dozowanie 
w narożnikach pola.

Wygodny, elastyczny i precyzyjny Sterowanie maszyną za pomocą ISOBUS

Precyzyjne dozowanie elektryczne

Prosta wymiana wałka dozującego
  W pełni zintegrowana obsługa GreenDrill 501 

za pomocą terminala ISOBUS AmaTron 4



Cirrus

Co mówią praktycy
Cirrus 4003-C podczas pracy

  Cirrus 4003-C, wyposażony w Crushboard przed wałem oponowym Matrix i 
GreenDrill 500, niezawodnie wykonuje swoją pracę w gospodarstwie rodziny 
Jensen w Danii
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Uprawa roślin owocowych w oparciu 
o technologię AMAZONE

Przedsiębiorstwo:  gospodarstwo rolne Jensen

Branża:  gospodarstwo produkujące 
owoce

Miejscowość:  Randers 
Aarhus/wybrzeże Morza 
 Bałtyckiego 
Dania

Klimat:  opady deszczu 605 mm/rocznie

Powierzchnia: 400 ha

Gleba:  głównie lekka gleba

Zastosowanie:  siewnik zaczepiany 
Cirrus 4003-C

  „Odpowiednia wydajność 
 powierzchniowa”

Kim Ryom Jensen z ojcem przed siewnikiem Cirrus 4003-C firmy 
AMAZONE

Nawet przy dużej wydajności powierzchniowej praca może być 
wykonana na czas

Rodzina Jensen prowadzi swoje 400-hektarowe gospodar-
stwo od 2018 roku, które mieści się w Randers, w pobliżu 
Aarhus. W gospodarstwie wykorzystują Cirrus 4003-C i 
uprawiają głównie rzepak ozimy, pszenicę ozimą, jęczmień 
jary i rośliny strączkowe jako nawóz zielony i do poprawy 
struktury gleby. Na przeważnie lżejszych gruntach rodzina 
Jensen zbiera średnio 9 t/ha pszenicy, 7 t/ha jęczmienia 
jarego i 4 t/ha rzepaku ozimego.

Do uprawy gleby stosują także kompaktową bronę talerzo-
wą Catros oraz spulchniacz-chwastownik. Rodzina Jensen 
wykonuje prace związane z ochroną plantacji stosując ścieżki 
co 28 m i wykorzystując rozsiewacz AMAZONE ZA-TS 2700 
i zaczepiany opryskiwacz AMAZONE UX 4200. Niedawno 
zakupiony zaczepiany agregat uprawowo-siewny Cirrus 
4003-C stanowi doskonałe uzupełnienie silnej floty, szcze-
gólnie w zakresie wydajności. „Dzięki nowemu siewnikowi 
Cirrus 4003-C możemy teraz wykonywać pracę sprawniej 
niż wcześniej, z uwagi na zwiększoną wydajność powierzch-
niową. Pomaga to uzyskać równe i stabilne uprawy od 
momentu siewu” – mówi Kim Ryom Jensen.

Ze względu na niewielkie rozmiary maszyny, Jensensowie 
cenią sobie jej doskonałe prowadzenie na wąskich, krętych 
drogach. Dzięki kompaktowej konstrukcji i dwóm dużym 
parom opon o ogromnej sile hamowania, Cirrus jeździ bardzo 
bezpiecznie, co z satysfakcją stwierdza Kim Ryom Jensen.



Cirrus

Dane techniczne
siewnika zaczepianego Cirrus
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  Cirrus 6003-2

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne mogą zmieniać się zależnie od wyposażenia. 
Ilustracje maszyn mogą różnić się w zależności od przepisów o ruchu drogowym w kraju użytkowania. 

Cirrus 
3003 

Compact

Cirrus 
3503 

Compact

Cirrus 
4003

Cirrus 
4003-C

Cirrus 
4003-CC

Cirrus 
4003-2

Cirrus 
4003-2C

Cirrus 
4003-2CC

Cirrus 
6003-2

Cirrus 
6003-2C

Cirrus 
6003-2CC

System redlic
RoTeC 
pro/

TwinTeC+
RoTeC pro RoTeC pro/TwinTeC+

Rozstaw rzędów (cm) RoTeC pro 12,5/16,6/TwinTeC+ 12,5/16,6

Prędkość robocza (km/h) RoTeC pro 8 – 16/TwinTeC+ 10 – 20

Szerokość robocza (m) 3,00 3,50/3,43 4,00 6,00

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,50 4,00 3,00

Długość transportowa (m) *
6,96/

7,10 **
6,96 7,78 8,10/8,20 **

Wysokość transportowa (m) 3,16 3,25 3,16 3,55 3,84

Budowa ramy Sztywny Składany

Zapotrzebowanie mocy 
(kW/KM)

90/120 105/140 120/160 164/220

Pojemność zbiornika ziarna (l)
¹  2-komorowy zbiornik ciśnieniowy 
 materiału siewnego/nawozu (l)

3.000 3.600 4.000 ¹ 3.600 4.000 ¹ 3.600 4.000 ¹

Wysokość napełniania (m) 2,90 2,80 2,90 2,80 2,90 3,00

Szerokość napełniania (m) 1,90 2,60 2 x 1,25 2,60 2 x 1,25 2,60 2 x 1,25

Głębokość napełniania (m) 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80 0,70

Agregatowanie Kat. dźwigni dolnych 3/4N/4

Masa własna od (kg) 3.600 4.000 4.200 4.700 6.300 6.900 7.500 8.300

Układ jezdny Zintegrowany

Liczba opon Matrix/AS 6 7 8 12

* długość transportowa może zmieniać się przez wysuwanie teleskopowego zaczepu. ** TwinTeC+



Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne mogą zmieniać się zależnie od wyposażenia. 
Ilustracje maszyn mogą różnić się w zależności od przepisów o ruchu drogowym w kraju użytkowania. 
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