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Vyšší výkon, vyšší efektivita, nižší 
náklady

Požadavky zemědělců na výkon, spolehlivost a pohodlné 
ovládání secích strojů na přesný výsev neustále rostou. 
Vyššího výkonu lze dosáhnout pouze prostřednictvím 
větších pracovních záběrů či vyšší pracovní rychlosti, 
přičemž technické možnosti v oblasti zvyšování pracovního 
záběru jsou již téměř vyčerpány. 

AMAZONE proto prostřednictvím secích strojů na přesný 
výsev EDX nabízí novou technologii, díky níž lze realizovat 
vyšší pracovní rychlosti v oblasti od 10 do 15 km/h při 
konstantní kvalitě ukládání osiva do půdy. 

Díky dalším technickým novinkám a vyššímu obslužnému 
komfortu se značně zkrátil i čas na přípravu stroje před 
vlastní prací. V důsledku tohoto vývoje jsou secí stroje 
na přesný výsev EDX schopny podávat takové výkony, 
které jsou ve srovnání s tradičními secími stroji na přesný 
výsev o 30 až 50 % vyšší. Tím se markantně zvyšuje nejen 
výkonnost stroje, nýbrž se současně snižují i náklady na 
provoz traktoru a osobní náklady.
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Mnohé argumenty hovoří samy za sebe

 Kompletní program pro podniky a plochy různé 
velikosti

 Pracovní rychlosti do 15 km/h

 Velké zásobníky na osivo a hnojivo

 Rychlé plnění, vyprazdňování a změna druhu osiva 
díky centrálně umístěným zásobníkům na osivo 

 Rychlé plnění zásobníků na hnojivo

 Centrální seřizování stěrek, volitelně s dálkovým 
ovládáním přes AMATRON 3

 Centrální hydraulické seřizování přítlaku na přihnojovací a 
secí botky, volitelně s dálkovým ovládáním přes AMATRON 3

 Jednodušší zkouška aplikace hnojiva

 Centrální terminál AMATRON 3 pro ovládání všech funkcí

 Kompaktní a rychlé skládání na přepravní šířku max. 3 m

 Vhodný pro výsev do zoraného, posklizňových zbytků i 
bezorebný výsev

 V souladu s katastrem pozemků ohrožených erozí, je 
možné vybavení pro úzkořádkový osev

 Lze provádět výsev kukuřice, slunečnice, řepky a čiroku

Hlavní argumenty 4 5



Cesta k vytvoření nové výkonnostní kategorie
Systém dávkování a ukládání osiva Xpress

Optické čidlo

Centrálně umístěný 
zásobník na osivo

Stěrka

Vedení vzduchu

Přidržovací kolečko

Přítlačná kola

Zachycovací 
kolečko Hrot secí botky s 

vysévacím kanálkem

Secí botka s krojidly Přihnojovací botka s páskem 
pro ukládání hnojiva

Dávkovací válec

Semenovod
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Cesta k vytvoření nové výkonnostní kategorie
Systém dávkování a ukládání osiva Xpress

Namísto tradičního dávkování pomocí nasávaného vzduchu 
se u stroje EDX používá systém pro dávkování a ukládání 
zrnek do půdy Xpress. Dávkování a ukládání zrna do půdy je 
oddělené: 
V přetlakovém systému se osivo aktivně dopravuje 
přes dávkování a semenovody k botkám, kde se přesně 
ukládá do výsevní drážky. Tímto způsobem lze pracovat s 
pojezdovou rychlostí až 15 km/h.

AMAZONE nabízí pro výsev kukuřice, slunečnice a řepky 
obecně vždy dva dávkovací válce, aby tak zemědělci mohli 
reagovat na různé vlastnosti (tvar, průměr, atd.) osiva a 
provádět čisté dávkování.

Přesné pneumatické dávkování zrnek se v závislosti na 
stroji a rozteči řádků provádí pro 6 až 16 řádků současně 
prostřednictvím centrálních centrálního dávkovacího válce. 
U otvorů těchto kotoučů se nacházejí stěrky pro jednocení 
zrnek, které lze centrálně a synchronně seřizovat.

Funkční princip systému Xpress

Počet požadovaných míst uložení osiva

Výsledky testů: 
Porovnání s technologií EDX

V rámci nesčetných zkoušek ukládání osiva jsme při výsevu 
kukuřice v r. 2010 porovnávali různé secí stroje na přesný 
výsev. Cílem těchto testů bylo porovnání kvality ukládání 
osiva pomocí nového secího stroje na přesný výsev EDX s 
konvenčními stroji od jiných výrobců (A, B, C). 
Výsledky odrážejí jednoznačné přednosti technologie EDX.

Po vyjednocení se zrnka „vystřelují“ přes semenovody do 
prostorově oddělené oblasti vysévání osiva, tzv. zachycovací 
systém Xpress, který je opatřený hrotem secí botky a 
zachycovacím kolečkem. Hrot secí botky protahuje podél 
stopy od dvou krojidel drážku s pravoúhlým průřezem. 
Zachycovací kolečko tvarově uzavírá výsevní drážku, takže 
se zrnka i v případě nepříznivé půdní struktury spolehlivě 
zachycují a zatlačují do půdy. Tím je zajištěna optimální 
kvalita ukládání osiva. Jelikož je zachycovací kolečko 
umístěno přímo za hrotem secí botky, kvalita ukládání 
osiva zůstává i v případě zvyšující se pojezdové rychlosti 
konstantní. Další výhodou ve srovnání s tradičními secími 
stroji na přesný výsev je skutečnost, že přesnost ukládání 
osiva již není u zachycovacího systému Xpress závislá na 
opotřebení secích botek.

 Vzdálenost zrnek v řádku

Hodnota variačního koeficientu (VK), míra přesnosti ukládání 
osiva, pro EDX je ve srovnání s tradičními stroji velmi dobrá. Při 
rychlosti 15 km/h jsou hodnoty VK stroje EDX téměř identické jako 
u tradičních strojů pohybujících se nižší rychlostí.

 Požadovaná místa uložení osiva

V rámci veškerých pojezdových rychlostí dosáhl stroj EDX největšího 
podílu požadovaných míst uložení osiva. I při rychlosti 15 km/h 
byl podíl požadovaných míst uložení osiva u stroje EDX nad úrovní 
porovnávaných strojů pracujících s mnohem menší rychlostí.

Dávkovací válec EDX

Dávkování/ukládání osiva
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Kompletní program pro 
veškeré případy použití! 

EDX 6000-TC
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Prostřednictvím kompletního programu nabízí AMAZONE 
vhodné stroje pro veškeré relevantní provozní požadavky. 
Pro všechny stroje je společné, že je lze používat jak po 
konvenční, tak i po minimalizační přípravě půdy či pro 
bezorebný výsev. Současně to platí pro výsev kukuřice, 
slunečnice a řepky.

Aplikaci neseného stroje na přesný výsev EDX 
doporučujeme v období kampaní, kdy se na malých 
plochách dosahuje výkonu 400 až 700 ha. Má-li se výsev 
kukuřice kombinovat s přihnojováním pod botku, můžete si 
vybrat mezi strojem s integrovaným zásobníkem na hnojivo 
EDX 6000-2C a strojem s čelním zásobníkem na hnojivo 
EDX 6000-2FC.

Pro aplikace bez přihnojování pod botku je, coby další stroj, 
k dispozici EDX 6000-2. Výkon traktorů by měl u všech 
tří strojů činit min. 125 kW/170 KS a měly by disponovat 
dostatečnou zvedací silou.

Tažené stroje EDX 6000-TC a 9000-TC jsou ideální pro práci 
na větších plochách. Zkušenosti z praxe dokazují, že během 
kampaně lze se strojem EDX 9000-TC dosáhnout výkonu 
až 1.500 ha. Příslušné hodnoty plošného výkonu pro menší 
stroj EDX 6000-TC se pohybují kolem 900 ha. 

Při práci se strojem EDX 9000-TC by měly traktory disponovat 
výkonem min. 180 kW/250 KS, u stroje EDX 6000-TC pak 
minimálním výkonem 125 kW/170 KS.

EDX 6000-2C EDX 6000-2FC s čelním zásobníkem na hnojivo.

EDX 9000-TC

Přehledná nabídka strojů EDX

Typ Připojení Pracovní záběr 
při vzdálenosti 
řádků 75 cm

EDX 6000-2 nesený vzadu, 
bez zásobníku na hnojivo

6 m

EDX 6000-2C nesený vzadu,  
integrovaný zásobník na hnojivo

6 m

EDX 6000-2FC nesený vzadu,  
zásobník na hnojivo nesený 
vepředu

6 m

EDX 6000-TC tažený stroj 6 m

EDX 9000-TC tažený stroj 9 m

Kompletní program 8 9



EDX 6000-2, EDX 6000-2C, EDX 6000-2FC
Pro práci na menších plochách a během kampaní do ₇00 ha

 EDX 6000-2FC s čelním zásobníkem
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Pokud převážně pracujete na malých plochách, pak jsou 
ideální volbou nesené stroje EDX s pracovním záběrem 6 
m. Dle vlastního výběru máte k dispozici tři typy: Stroj bez 
zásobníku na hnojivo, stroj s integrovaným zásobníkem na 
hnojivo či stroj, který je kombinovaný s čelním zásobníkem 
na hnojivo.

S integrovaným zásobníkem na hnojivo

Stroj EDX 6000-2C s integrovaným zásobníkem na hnojivo 
Vás přesvědčí svou kompaktní konstrukcí i moderním 
designem. Veškeré funkční segmenty stroje jsou uloženy 
blízko sebe a jsou dobře přístupné v prostoru za traktorem. 
Stroj je sériově vybavený plnicím šnekem pro plnění 
zásobníku na hnojivo s kapacitou 1.100 l. Centrálně 
umístěný zásobník na osivo má kapacitu 360 l. Zkušenosti z 
praxe ukazují, že s tímto strojem lze dosahovat hodinového 
výkonu až 4 ha.

EDX 6000-2C

Přehled strojů EDX 6000-2, EDX 6000-2C, EDX 6000-2FC

Typ Objem zásobníku na osivo Zásoba osiva v případě 80.000 zrnek/ha pro Obsah zásobníku na hnojivo Zásoba hnojiva na cca

EDX 6000-2 400 l 12 ha (bez zásobníku na hnojivo) —

EDX 6000-2C 360 l 10 ha 1.100 l 10 ha

EDX 6000-2FC 400 l 12 ha 1.500 l (2.000 l) 14 ha (18 ha)

 Možné rozteče řádků

 EDX 6000-2C: 70 cm, 75 cm, 80 cm
 EDX 6000-2FC a EDX 6000-2: (37,5 cm), 44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm

(V případě 16řádku se instaluje širší rozdělování, přičemž objem zásobníku pak činí 590 l.)

EDX 6000-2 / EDX 6000-2C / EDX 6000-2FC

Vybavení pro výsev do úzkého řádku

Budete-li chtít aplikovat úzkořádkový osev s roztečí řádků 
37,5 cm, 44,9 cm (45 cm), 50 cm nebo 55 cm, pak budete 
potřebovat stroj EDX 6000-2FC s čelním zásobníkem. 

Zde slouží zásobník umístěný před traktorem současně jako 
čelní závaží. S objemem 1.500 litrů (2.000 l s nástavbou) 
nabízí toto řešení současně ještě vyšší kapacitu pro naložení 
minerálním hnojivem. Čelní zásobník, který lze volitelně 
vybavit neseným rámem či čelním pneumatikovým válcem, 
můžete kromě toho používat i pro jiné práce, např. pro 
výsev obilí. 
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EDX 6000-TC
Pro práci na středně velkých plochách a během kampaní do 900 ha

 „V podobě stroje EDX 6000-TC představila společnost Amazone 
profesionální secí stroj na přesný výsev, který nabízí bezvadné 
ukládání osiva do seťového lože, řádkové dávkování hnojiva i 
vynikající jízdní vlastnosti.“

 
(profi 2/2012, str. 20-25)
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Zdvihová síla traktoru může být menší

S pracovním záběrem 6 m je EDX 6000-TC „menším“ z obou 
tažených strojů EDX a přesto je již koncipovaný pro využití v 
rámci velkých kampaní s výkonem od 600 do 900 ha. 

Ve srovnání s neseným strojem EDX 6000-2C nemusí traktor 
v případě taženého EDX 6000-TC disponovat tak velkou 
zdvihovou silou. Na druhé straně je zásobník na hnojivo s 
obsahem 3.000 l značně větší. Větší než u nesených strojů 
je rovněž centrálně umístěný zásobník na osivo s kapacitou 
600 l.  

Tato zásoba osiva a hnojiva vystačí na obdělání cca 20 ha, 
aniž byste museli provádět doplňování. Pro plnění zásobníku 
hnojivem nabízí firma AMAZONE, coby nadstandardní 
vybavení, plnicí šnek. Stroj EDX 6000-TC lze využívat pro 
veškeré, v současné době praktikované rozteče řádků od 
37,5 do 80 cm. V Německu se tento stroj sériově dodává s 
pneumatickými brzdami a schválením pro rychlost do  
40 km/h. 

Přehled strojů EDX 6000-TC

Typ Objem zásobníku na osivo Zásoba osiva v případě  
80.000 zrnek/ha pro

Obsah zásobníku na 
hnojivo

Zásoba hnojiva na cca

EDX 6000-TC 600 l * 20 ha 3.000 l 20 ha

EDX 6000-TC

 Možné rozteče řádků

 37,5 cm, 44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm

* V případě 16řádku se instaluje širší dávkovací jednotka a zásobník na osivo o objemu 700 l.
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EDX 9000-TC
Ideální na velké plochy a výkon během kampaně do 1.₅00 ha
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Práce na velkých plochách 
bez kompromisů

Coby vlajková loď flotily secích strojů pro přesný výsev 
EDX je tažený stroj EDX 9000-TC s pracovním záběrem 9 m 
jednoznačně dimenzovaný pro práci na velkých plochách. 
1.000 ha a vyššího výkonu dosáhla celá řada strojů 
EDX 9000-TC během pouze jedné kampaně, a to k plné 
spokojenosti svých vlastníků.

EDX 9000-TC je vybavený dvěma centrálně umístěnými 
zásobníky na osivo s kapacitou po 400 l, zásobník na 
hnojivo pojme 5.000 l. I pro stroj EDX 9000-TC nabízí firma 
AMAZONE plnicí šnek (nadstandardní vybavení) pro rychlé a 
snadné plnění zásobníku hnojivem. 

EDX 9000-TC lze používat pro rozteče řádků 44,9 cm (45 cm), 
50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm či 80 cm. V Německu se tento 
stroj sériově dodává s pneumatickými brzdami a schválením 
pro rychlost do 40 km/h.

Přehled strojů EDX 9000-TC

Typ Objem zásobníku na osivo Zásoba osiva v případě 
80.000 zrnek/ha pro

Obsah zásobníku na 
hnojivo

Zásoba hnojiva na cca

EDX 9000-TC 2 X 400 l 25 ha 5.000 l 25 ha

EDX 9000-TC

 Možné rozteče řádků

44,9 cm (45 cm), 50 cm, 55 cm, 70 cm, 75 cm, 80 cm

Osterhuber Agrar GmbH, 
Wilhelmsburg, Německo

Společnost Osterhuber Agrar GmbH obdělala pomocí dvou 
strojů EDX 9000-TC, během kukuřičné kampaně 2010, která 
trvala pouhých 10 dnů, 2.200 ha. 
To bylo - ve dvousměnném provozu - denně přes 100 ha 
na stroj. Ve špičce se hodinové výkony pohybovaly kolem 
6,7 ha. Ulf Wrase, vedoucí rostlinné výroby, nám sdělil: „To 
co jsme byli schopni v uplynulých létech udělat pomocí 
5ti strojů s pracovním záběrem á 9 m, jsme letos překročili 
2,5násobně. A přitom jsme byli stejně rychlí. Navíc jsme 
ušetřili práci jednoho pracovníka a nahradili služby podniků, 
které nám pomáhaly v uplynulých letech. Tyto úspory jsou 
obrovské!“

Ulf Wrase 
Osterhuber Agrar GmbH 
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EDX 6000-2C, EDX 6000-2FC, EDX 6000-TC
Hodnocení z praxe

Informace z praxe - EDX 6000-2FC,  
podnik nabízející služby Volker B.V.,  
Nizozemí 

Podnik nabízející služby Volker B.V. musí v rámci každé 
kampaně během velmi krátké doby vyset 350 až 400 ha 
kukuřice. U většiny ploch se jedná pouze o ½ ha až 2 ha. 
„Můžeme dosáhnout hodinový výkon až 4 ha“, sdělují 
disponent Frank Egberink a řidič John Uithetbroek své 
zkušenosti se strojem EDX 6000-2 FC.  
S ohledem na plošné výkony hrají i zde svou pozitivní roli 
velký, centrálně umístěný zásobník na osivo a zásobník 
na hnojivo. Jeden zásobník vystačí na 8 až 9 ha. Tak lze 
obdělávat rozsáhlé plochy bez zbytečných prostojů.

Informace z praxe - EDX 6000-2C,  
podnik nabízející služby Wassink VOF,  
Nizozemí 

Při setí kukuřice na ploše 600 až 650 ha, při průměrné 
velikosti 5 ha, se zde dříve používaly dva šestiřádkové 
stroje na výsev kukuřice tradiční konstrukce. V sezóně 2010 
dosahoval stroj EDX 6000-2C plošných výkonů až 4 ha za 
hodinu. Pouze v případě velmi úzkých ploch se musel navíc 
použít jeden ze starých šestiřádkových strojů.

Za zvlášť přínosnou považuje Bertil Wassink skutečnost, že 
se u stroje EDX musí plnit a následně vyprazdňovat pouze 
jeden zásobník na osivo: „Vyséváme až 25 různých sort 
kukuřice a musíme je často měnit. Nyní je vše mnohem 
rychlejší.“

Informace z praxe - EDX 6000-TC,  
podnikatel nabízející služby Jörg Dreeßen,  
Bargenstedt/Německo 

Jörg Dreeßen nabízející služby je se svým strojem EDX 
velmi spokojený. V případě plošné struktury, která je 
charakteristická rozlohou kolem 5 ha s různými výběžky, 
dosahuje stroj EDX 6000-TC tažený za traktorem (200 KS) 
výkonu až 4 ha za hodinu. „Zvyšování výkonu je jedna 
věc, nižší strojní a personální náklady věc druhá. Již jen 
proto, že dosahujeme díky vyšší rychlosti vyšších plošných 
výkonů, představuje tento stroj obrovský pokrok.“ K dalším 
skutečnostem, které přispívají ke zvyšování pracovního 
výkonu, patří: „Osivem se plní pouze jeden zásobník. I 
plnění hnojiva je jednodušší. Zkouška aplikace hnojiva je 
rychlejší a především přesnější. Kontrolu přesnosti ukládání 
osiva a seřízení stěrek lze nyní provádět pomocí monitoru a 
klávesnice.“

Jörg Dreeßen 

podnikatel nabízející služby Jörg Dreeßen

Bertil Wassink 

podnik nabízející služby Wassink VOF

Frank Egberink 

podnik nabízející služby Volker B.V.
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EDX 9000-TC
Hodnocení z praxe

Podnik nabízející služby Gebrüder Groß,  
Löningen/Německo 

Podnik nabízející služby Gebr. Groß pracoval v r. 2010 se 
dvěma stroji EDX 9000-TC. I když jsou plochy v Oldenbursku 
v okolí Münsteru relativně malé, plošné výkony, vč. 
vedlejších časů pro přepravu z pole na pole a plnění, se 
pohybovaly kolem 5 ha/hod., denní výkony pak mezi 
50 až 80 ha/stroj. Téměř 1.000 ha během kampaně/stroj 
byla hodnota více než dvojnásobná ve srovnání s dříve 
používanou tradiční technikou. „Dosahujeme více než 
dvojnásobného výkonu, potřebujeme k tomu ovšem pouze 
jeden stroj, jeden traktor a jednoho řidiče,“ informuje 
Wilfried Förster z podniku Gebr. Groß.

Zemědělec p. Leroux, rodinný podnik  
„Scea du Trounquet“, Jihozápadní Francie 

„Se strojem EDX 9000-TC jsme při průměrné rychlosti 
13 km/h za traktorem o výkonu 200 KS plošný výkon 
zdvojnásobili až na 9 ha za hodinu,“ sděluje zemědělec 
pan Leroux. Po dvou letech práce je pro něj EDX jasným 
důkazem toho, že za účelem přesného ukládání osiva již 
není nutné volit nízké pojezdové rychlosti. Dvojnásobný 
plošný výkon, snížení prostojů při konstantní kvalitě 
ukládání osiva - s tím je pan Leroux velmi spokojený.

Podnik «Partner» GmbH – Kozhanov Sergey 
Anatoljewitch, Rusko

Podnik se specializuje na rostlinnou a živočišnou výrobu a 
obhospodařuje 21.000 ha orné půdy, z toho pěstuje pšenici na 
50% a slunečnici, kukuřici, hrách a pícniny na 25% rozlohy. 
Podnik používá dva secí stroje na přesný výsev EDX 9000-TC.  
„V případě dobré organizace práce obdělá secí stroj za den až  
200 ha, například za sezónu více než 3.000 ha slunečnice. 
Jednou z nejdůležitějších předností oproti jiným strojům je 
podstatně kratší doba plnění. V případě tradičních secích strojů 
na přesný výsev to trvá velmi dlouho, stroj EDX se ovšem musí 
plnit pouze třikrát za směnu. Vše je geniálně jednoduché.  
I v případě menšího počtu pracovníků zůstává kvalita práce 
velmi vysoká. U stroje EDX je nejdůležitější rovnoměrné 
vzcházení osiva. Sklizeň je pak přirozeně snazší.“ 

Podnik Sajzew, Anatolij Sajzew, Rusko

V současně době se v podniku Sajzew pěstuje pšenice, 
kukuřice a hrách. Od roku 2011 používá tento podnik stroj 
EDX 9000 TC, „Denní výkon činí cca 250 ha, do značné míry 
jej ovšem ovlivňuje řidič. Nastavení je velmi snadné, přesto 
by se mělo naplánovat školení zaměřené na servis stroje“. Dle 
sdělení Anatolije patří k přednostem stroje EDX kvalita výsevu, 
ukládání osiva do půdy a nízká četnost doplňování osiva. 
„S tímto secím strojem jsem velmi spokojen a mohu jej pouze 
doporučit. Nesetkal jsem se s žádnými problémy“, říká Anatolij.

Hodnocení z praxe

Zemědělec p. Leroux 

„Scea du Trounquet“

Anatolij Sajzew  

Sajzew

Wilfried Förster 

Podnik nabízející služby Gebrüder Groß

«Partner» GmbH 

Kozhanov Sergey Anatoljewitch
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Perfektní provedení botek

 V podobě secích strojů na přesný výsev EDX máte k dispozici 
širokou nabídku, z níž můžete vybírat.

 „Botky používané na stroji EDX předváděly v rámci našeho 
testu velmi kvalitní práci, a to za jakýchkoli pracovních 
podmínek. Používané botky spolehlivě ukládaly hnojivo a 
osivo do požadované hloubky i při výsevu do posklizňových 
zbytků i při práci na těžkých půdách.“

 
(test časopisu top agrar · 2/2013)
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Ukládání hnojiva a osiva do půdy

Pryžová přítlačná 
kola Super-V

Zachycovací kolečko

Stěrka 
opěrné kolo secí botka (na přání)

Hrot secí botky

Dvojdisková secí botka

Řetěz pro hloubkové vedení
Přihnojovací botky

Opěrná kola

I při vysokých rychlostech

Právě při vysokých rychlostech je důležité, aby byla práce 
přihnojovacích a výsevních agregátů bezproblémová, aby se 
tak hnojivo i osivo mohly ukládat do požadované hloubky. 
AMAZONE proto u všech secích strojů na přesný výsev EDX 
používá centrální, hydraulicky nastavitelné systémy přítlaku 
na botku.

Přesné ukládání hnojiva

Pomocí zešikma nastavených přihnojovacích botek s 
příslušným hrotem botky se minerální hnojivo ukládá 
přesně 5 cm vedle výsevní drážky. Pro aplikaci na 
velmi agresivních půdách lze stroj vybavit i hroty botky 
opatřenými povlakem z tvrdokovu. Dávkování hnojiva 
zajišťuje plynule nastavitelná převodovka z centrálního 
zásobníku. Hloubka ukládání hnojiva se reguluje centrálně 
pro veškeré botky pomocí hydraulického seřizování přítlaku 
na botku. 

Přesnost při ukládání osiva

Každý secí agregát Xpress se skládá z několika prvků: 
Dvojdisková secí botka ve tvaru V nejprve prořízne povrch 
půdy a vytlačí posklizňové zbytky na bok. Za ní následuje 
hrot, který protáhne secí drážku a utuží její dno. 
Přímo za hrotem secí botky se osivo „nastřeluje“ do drážky, 
zachycovací kolečko jej zachycuje a zatlačuje do půdy. 
Pryžová přítlačná kola Super-V následně zahrnují secí 
drážku půdou a utužují ji nad zahrnutou drážkou.

Zahrnovačky opatřené vrstvou tvrdokovu

Pro práci na půdách, kde dochází ke značnému opotřebení, 
alternativně dodáváme zahrnovačky opatřené vrstvou 
tvrdokovu. 
Na přání zákazníka nabízíme řetěz pro hloubkové vedení, 
který zajišťuje optimální vzdálenost přihnojovací a výsevní 
botky.
Při práci na jílovitých půdách se pro čištění opěrných kol 
používají speciální stěrky (volitelné vybavení).

Přihnojovací botky

Zahrnovačky opatřené 
vrstvou tvrdokovu
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Přesnost při ukládání osiva

 Botky AMAZONE nejsou náročné na údržbu, nemají mazací 
místa ani motory, které by byly namontované přímo na botce 
a podléhaly by tak znečištění. Tak lze ušetřit drahocenný čas 
jinak vynakládaný na údržbu a přípravu stroje.
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Polohu hrotu secí botky a tím i požadovanou hloubku 
ukládání osiva si můžete regulovat individuálně pomocí 
vřetena. Tak lze jednotlivé botky, např. ve stopě traktoru, 
nastavit hlouběji. Maximální hloubka ukládání činí 10 cm. 

Vždy dvě opěrná kola na secí botku o průměru 500 mm, 
jejichž chod je díky široké styčné ploše velmi klidný, nesou 
kompletní výsevní jednotku. Tlak na opěrná kola se dá rovněž 
nastavit centrálně  hydraulicky a tím přizpůsobit příslušným 
půdním podmínkám. Maximální tlak činí 200 kg/jednotka. 
Tím je zajištěn klidný chod výsevních agregátů a příslušně 
přesná hloubka ukládání osiva. 

Centrální seřizování přítlaku na botku

V základním vybavení se seřizování přítlaku na přihnojovací 
botky a výsevní agregáty provádí přes ventil na stroji. Ještě 
komfortnější je elektrické dálkové seřizování (nadstandardní 
vybavení), pomocí něhož lze příslušný přítlak regulovat 
pomocí počítače AMATRON 3 přímo z kabiny. 

Ukládání hnojiva a osiva do půdy

Seřizování hloubky pomocí vřetena

Opěrná kola a uzavírání výsevních drážek pomocí přítlačného kola Super-V

Manuální seřizování tlaku EDX 9000-TC

Možnosti vybavení

 Tvarovací hvězda  Drtič hrud
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Kukuřice, slunečnice, řepka a čirok – 
vysévat lze vše!

 Ať je to již kukuřice, slunečnice, řepka či čirok – pro výsev 
různorodých plodin, ovšem i pro výsev velkých nebo malých 
kukuřičných zrn, jsou k dispozici dávkovací válce, které lze 
rychle a snadno vyměňovat. 

Kukuřice

Řepka

Čirok

Slunečnice
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Pro práci za každých podmínek

Díky speciálním výsevním agregátům lze secí stroje na 
přesný výsev EDX používat univerzálně a bez přestavby 
pro výsev do zoraného, do posklizňových zbytků i pro 
bezorebný výsev. Možnost výsevu do posklizňových zbytků 
má již dnes pro celou řadu podniků upřednostňujících 
bezorebný výsev velký význam.

Ve shodě s katastrem pozemků 
ohrožených erozí!

Po zavedení katastru pozemků ohrožených erozí platného 
pro celou EU ke dni 01.07.2010 se smí řádkové kultury, jako 
je kukuřice, osévat na plochách ohrožených vodní erozí ve 
třídě ohrožení CCvoda2 již pouze s roztečí řádků menší než 
45 cm, pokud se před tím pole zoralo. I zde si vyberete z 
rozsáhlého programu secích strojů na přesný výsev EDX 
optimální řešení.

Diskuse na téma úzkořádkový osev

V případě úzkořádkového osevu kukuřice s roztečí řádků 
pod 75 cm se mohou rostlinky ve svém raném stádiu za 
určitých podmínek lépe vyvíjet. Stranou ovšem nezůstává 
ani výsev řepky pomocí secích strojů na přesný výsev 
s roztečí řádků 37,5 nebo 44,9 cm (45 cm). I zde nabízí 
Amazone patřičná řešení.

Rozteč řádků 80 cm? Žádný problém!

V jižní Francii se kukuřice vysévá s roztečí řádků 80 cm. 
Příslušné vybavení je k dispozici pro všechny stroje.

Spínání kolejových řádků/ 
jednotlivých řádků

V případě úzkých roztečí řádků se musí zakládat kolejové 
řádky, aby se do vzrostlého porostu mohl aplikovat kvasný 
substrát či jiné hnojivo, aniž by došlo k poškození rostlin.  
Secí stroje na přesný výsev EDX lze díky elektronickému 
ovládání vybavit příslušným spínáním kolejových řádků. 
Současně lze pomocí spínání jednotlivých řádků zapínat a 
vypínat jednotlivé řádky pro osev konkrétních cípů pole.

Ukládání hnojiva a osiva do půdy

Přehled roztečí řádků

Typ Možné rozteče řádků v cm

EDX 6000-2C 70, 75, 80

EDX 6000-2FC (37,5), 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80

EDX 6000-2 (37,5), 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80

EDX 6000-TC 37,5, 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80

EDX 9000-TC 44,9 (45), 50, 55, 70, 75, 80

22 23



AMATRON 3
Terminál pro veškeré funkce stroje

Maximální obslužný komfort díky počítači 
AMATRON 3

I ovládání strojů na přesný výsev EDX je mnohem 
komfortnější. Vedle monitorování četných funkcí stroje 
lze celou řadu funkcí pohodlně a snadno ovládat pomocí 
počítače AMATRON 3. Řidič se tak může plně věnovat řízení. 

 „Díky sériovému elektrickému pohonu dávkování je výsevek, 
při zadání počtu zrnek na hektar, přesně tak komfortní jako 
procentuální zvyšování a snižování množství vysévaných zrnek 
při práci.“

 
(profi 2/2012, str. 20-25)

Po skončení příslušné kampaně ostatně můžete počítač 
AMATRON 3 bez problémů používat pro ovládání jiných 
strojů AMAZONE.
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 Zpětná kamera coby nadstandardní vybavení 

 Kamerové systémy jsou vítaným pomocníkem v nepřehledných 
 situacích a přispívají ke zvýšení bezpečnosti při práci se strojem. 
 Platí to jak pro provoz na silnici, tak i pro pojíždění se strojem. 
 Kamerový systém, který nabízí firma AMAZONE, se přitom skládá z 
 velmi kvalitních komponent. Monitor s antireflexní vrstvou přináší 
 jasný, dostatečně velký obraz.

Počítač

Rychlé zadávání dat

Nejprve se do počítače AMATRON 3 zadají údaje specifické 
pro konkrétní stroj a aktuální pracovní zadání, např. 
nastavení dávkovaného množství osiva či hnojiva. I během 
výsevu můžete měnit vysévané množství či přepínat 
hydraulické funkce.

Aktuální informace

Displej počítače AMATRON 3 Vás průběžně informuje o 
pracovní rychlosti, vysévaném množství osiva, zbytkovém 
množství v zásobníku na osivo a hnojivo či o vzdálenosti, 
která zbývá do úplného vyprázdnění osiva popř. hnojiva ze 
zásobníku.

Senzory stavu naplnění/indikace 
prázdného zásobníku

Abyste vždy měli přehled, zásobník na osivo a na hnojivo 
jsou vybaveny vždy jedním senzorem stavu naplnění. 
Jakmile se stav naplnění zásobníku na osivo či hnojivo 
dostane pod kritickou hodnotu, objeví se výstražné hlášení.

Komplexní kontrola funkcí

Za účelem bezproblémového výsevu monitoruje počítač 
AMATRON 3 např. otáčky ventilátoru a válce a tlak v 
dávkovacím systému.

Kontrola polohy stěrek

Terminál Vám rovněž poskytuje informace o tom, zda jsou 
správně nastaveny stěrky na dávkovacím válci. Signály 
přicházejí z optických čidel, která identifikují zdvojené 
obsazení či neobsazení komůrek na dávkovacím válci.
Pokud nejsou komůrky, z důvodu nesprávně nastaveného 
tlaku vzduchu, obsazeny zrnky osiva, či zbytky půdy 
ucpou secí botku, počítač AMATRON 3 Vás na to upozorní 
výstražným hlášením.

Správa aktuálních pracovních dat

Počítač je vybavený pamětí na pracovní režimy (Task 
Controller) a napojením na automatickou dokumentaci 
konkrétního lánu pole (ASD).

Pokud jste spustili určité pracovní zadání, AMATRON 3 
ukládá do paměti vydávkované množství osiva a hnojiva, 
rozlohu obdělaných ploch, čas výsevu a průměrný pracovní 
výkon za hodinu.
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Jednoznačné 
zaměření na výkon

Vysoký výkon

Ke zvyšování celkového výkonu nepřispívá pouze vysoká 
pojezdová rychlost strojů na přesný výsev EDX, nýbrž i 
značně snížená časová náročnost na přípravu strojů před 
prací. Samotní zemědělci potvrzují, že jsou tyto stroje 
perfektně dimenzované pro profesionální využití, a to 
včetně utěsnění krytu či seřizování pomocí páky. 

Velký, centrálně umístěný zásobník na 
osivo

Rychlé plnění a vyprazdňování, rychlá výměna osiva –  
k velkým, centrálně umístěným zásobníkům na osivo je 
pohodlný přístup a lze je rychle plnit. To vede k dalšímu 
zvýšení výkonu stroje. Zásobníky jsou kromě toho nyní tak 
objemné, že lze bez přerušení práce obdělat větší výměru.

Plnicí šnek

Díky velkým plnicím otvorům lze zásobníky tažených strojů 
EDX 6000-TC a 9000-TC bez problémů plnit přímo čelním 
nakladačem. Na přání lze ovšem stroje vybavit i plnicím 
šnekem. Nabízené stroje EDX 6000-2C s integrovaným 
zásobníkem na osivo jsou sériově vybaveny plnicím 
šnekem.
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Výkonové spektrum

Objemný zásobník na hnojivo

Zásobníky na hnojivo jsou s kapacitou 5.000 l (EDX 9000-TC) 
dostatečně objemné. Tak se i prodlevy nutné pro 
doplňování hnojiva popř. pro dopravu hnojiva snižují 
na minimum. U všech strojů se hnojivo přivádí pomocí 
dávkovacího kotouče k ústí zásobníků a následně 
prostřednictvím pneumatického systému s jednou popř. 
dvěma rozdělovacími hlavami k přihnojovacím botkám.

Rychlé centrální seřízení stěrek

Seřizování stěrek na dávkovacím válci se již neprovádí 
pro každý řádek samostatně, nýbrž - díky centrálním 
dávkovacím válci - pro veškeré řádky současně.

Nabízíme rovněž variantu, kdy lze stěrky pomocí tlačítek 
plus/minus na počítači AMATRON 3 seřizovat i během 
jízdy. Tak se lze rychle a centrálně přizpůsobit vlastnostem 
konkrétního osiva.

Operativní zkouška dávkování

Díky počítači AMATRON 3 lze rychle provádět zkoušky 
dávkování přesného množství hnojiva. 

Centrální seřizování přítlaku na botku

U stroje v základním vybavení se centrální seřizování 
přítlaku na přihnojovací či secí botky provádí pomocí dvou 
oddělených, hydraulických systémů. Na stroji musíte pouze 
seřídit příslušné ventily. 

Za účelem optimálního přizpůsobení výsevní a přihnojovací 
botky je lze, při objednání volitelné varianty stroje, seřizovat 
pomocí počítače AMATRON 3 přímo z kabiny pomocí 
elektrických servomotorů, a to nezávisle na sobě.

Dálkové seřizování stěrek

Dálkové seřizování přítlaku na botku
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Pro dosažení ještě vyššího výkonu

1) Kypřič stop kol secího stroje 
2) Kypřič stop kol traktoru 
3) Skříňka na další dávkovací válec

 Kypřič stop

Při práci na těžkých půdách je opodstatněné používání kypřičů stop.  
Tím se kypří půda utužená koly traktoru.  
Polohu kypřičů stop můžete upravovat v horizontálním a vertikálním 
směru. 
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Výkon a příslušenství

Pracovní reflektor 

Pro lepší osvětlení výsevního rámu nabízíme coby 
nadstandardní vybavení diodové osvětlení jednotlivých 
botek.  
Tak lze i v noci snadno monitorovat místa pro spouštění a 
zvedání botek. 

Vlastní hydraulika

U strojů  EDX 6000-TC i EDX 6000-2 se nabízí možnost 
odpojení pohonu ventilátoru od řídící jednotky traktoru a 
používat hydrauliku poháněnou vývodovým hřídelem. Toto 
řešení se nabízí v případě, když je výkon hydrauliky traktoru 
pro zajištění funkcí stroje nedostatečný.

Dálkové seřizování pro převodovku Vario

Díky dálkovému seřizování převodovky Vario lze u stroje 
EDX 9000-TC přes počítač AMATRON 3 elektronicky 
upravovat množství hnojiva, aniž by přitom bylo nutné 
vystoupit z traktoru. 

Váha u stroje EDX 6000-TC

Váha pro stroj EDX 6000-TC slouží pro zobrazení aktuálního 
zbytkového množství v zásobníku na hnojivo i pro kontrolu 
skutečného množství vydávkovaného na poli. Za účelem 
snadnější dokumentace a evidence množství hnojiva lze na 
přání zákazníka instalovat v kabině traktoru i tiskárnu.

Díky důmyslnému mechanismu sklápění lze veškeré secí stroje na přesný 
výsev EDX velmi rychle složit do přepravní polohy o šířce 3 m.

Podvozky tažených strojů  EDX 6000-TC a 9000-TC jsou vybavené velkými 
pneumatikami 700/40-22.5 popř. 700/50-26.5, pneumatickými brzdami a 
disponují schválením pro 40 km/h při přepravě po silnici.
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AMAZONE – stále jsme Vám nablízku
Vaše spokojenost je naším motorem
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Servis

Spokojenost našich zákazníků je naším 
nejdůležitějším cílem

V tomto směru se spoléháme na naše zkušené prodejní 
partnery. I v případě požadovaného servisu jsou pro 
zemědělce a podniky nabízející služby tím nejspolehlivějším 
partnerem. Účastí na periodicky pořádaných školeních se 
prodejní partneři a servisní technici neustále obohacují o 
nejnovější technické informace.

Nabízíme Vám prvotřídní servis v oblasti 
dodávek náhradních dílů

Základem naší celosvětově rozvinuté logistiky náhradních 
dílů je centrální sklad náhradních dílů nacházející se 
v mateřském závodě v Hasbergen-Gaste. Ten zajišťuje 
optimální disponibilitu náhradními díly, a to i pro starší 
stroje.

Díly uskladněné ve skladu náhradních dílů, jejichž 
objednávku obdržíme do 17:00 hod. konkrétního dne, 
opouštějí ještě téhož dne naši firmu. V našem velmi 
moderním systému skladování kompletujeme a spravujeme 
25.000 různých náhradních a opotřebitelných dílů. Každý 
den expedujeme našim zákazníkům až 800 objednávek. 

Použijte hned raději 
originál

Vaše stroje jsou vystavené extrémnímu zatížení! Kvalita 
náhradních a opotřebitelných dílů značky AMAZONE Vám 
přináší spolehlivost a jistotu, které potřebujete pro efektivní 
přípravu půdy, přesný výsev, profesionální hnojení a 
úspěšnou aplikaci ochranných postřiků.

Pouze originální náhradní a opotřebitelné díly přesně 
odpovídají svou funkcí a životností požadavkům kladeným 
na stroje značky AMAZONE. Tím je zaručen optimální 
výsledek prováděné práce. Pořízení originálních dílů za 
férové ceny se nakonec vyplatí.

Sáhněte proto po originálním vybavení AMAZONE!

Přednosti originálních náhradních a opotřebitelných dílů

 Kvalita a spolehlivost

 Inovační síla a výkonnost

 Okamžitá disponibilita

 Vysoká cena použitého stroje při jeho opětovném 
prodeji

Kampaň VDMA:
Pro úspěch originální techno-
logie
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Technické údaje EDX

Typ EDX 6000-2C EDX 6000-2FC EDX 6000-2 EDX 6000-TC EDX 9000-TC

Pracovní záběr
(rozteč řádků 75 cm)

6 m 6 m 6 m 6 m 9 m

Přepravní šířka 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Pracovní rychlost 8 až 15 km/h

Obsah zásobníku na hnojivo 1.100 l 1.500/2.000 l 1.500/2.000 l 3.000 l 5.000 l

Obsah zásobníku na osivo 360 l 400 l 400 l 600 l 2 x 400 l

Počet výsevních agregátů 
(rozteč řádků 75 cm)

8 8 8 8 12

možné rozteče řádků (cm) 70, 75, 80 37,5, 44,9 (45), 
50, 55, 70, 75, 80

37,5, 44,9 (45), 
50, 55, 70, 75, 80

37,5, 44,9 (45), 
50, 55, 70, 75, 80

44,9 (45), 50, 
55, 70, 75, 80

Max. počet výsevních agregátů 
s přihnojováním pod botku

8 12 (16)* 12 (16)*
(bez hnojení)

16 20

Potřebný výkon traktoru od 125 kW /170 KS od 180 kW /250 KS

minimální elektrický příkon 12,5... 13 V / 30 A (dynamo traktoru >110 Ah)
12,5... 13 V / 30 A 
(dynamo traktoru 

>150 Ah)

minimální hydraulický výkon 80 l/min při 180 barech
120 l/min

při 190 barech

potřebné hydraulické okruhy
2dvojč.v.+1jednoč.v.

volný odpad

3dvojč.v.+1jednoč.v

volný odpad

3dvojč.v.+1jednoč.v

volný odpad

2dvojč.v.+1jednoč.v.

volný odpad

2dvojč.v.+1jednoč.v.

volný odpad

* na vyžádání

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné! Provedení vyobrazených strojů se může lišit od požadavků národních dopravních předpisů.
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Secí stroj na přesný výsev ED
S pracovním záběrem od 3 m do 6 m
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Nesený secí stroj na přesný výsev ED, který se používá při výsevu do zoraného, do posklizňových zbytků i pro bezorebný 
výsev, se zvlášť vyznačuje velmi přesným ukládáním osiva. V kombinaci se zadním nebo čelním zásobníkem pro aplikaci 
hnojiva a s pracovním záběrem od 3 do 6 m se v případě stroje ED jedná o zvlášť výkonný agregát. 

ED
Přesné a spolehlivé řešení

 Strana

Hlavní argumenty 4

Typy 6

Secí agregáty ED Classic a Contour 10

Dávkovací jednotka 12

Dávkovací kotouče | Zamačkávací kolečka 14

Vybavení 16

Přihnojování | Plnicí šnek 18

Elektronika „Basic“ a „Profi“ | Terminály ISOBUS 20

AMATRON 3 a GPS-Switch 22

Terminál CCI | AMAPAD 24

Servis AMAZONE 26

Technické údaje 28

  „V rámci našeho praktického testu jsme zaznamenali dobré 
dávkování osiva, které se současně ukládalo v požadované 
hloubce.“

(dlz agrarmagazin „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ · 10/2015)

  „Zpracování stroje ED 6000-2C celkově působí včetně laku 
a umístění semenovodů velmi dobrým dojmem.“

(profi „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ 11/2016)

  „Dobré zpracování & stabilita.“

(top agrar „Srovnávací test ED 6000-2C Super“ · 12/2016)
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ED

4 až 12 výsevních agregátů 

s jednotkovým objemem 

60 l

Velké zásobníky na hnojivo

900 až 2.000 l

S pracovním záběrem

3 až 6 m 

Hlavní argumenty:

  Zvlášť přesné ukládání osiva do půdy díky nízké výšce pádu – 10 a 14 cm

  Různé dávkovací kotouče pro různé typy osiva garantují optimální nastavení

  Klínová výsevní drážka brání vyskakování osiva

  Spolehlivé zahrnování osiva na veškerých typech půd díky různému nářadí na zahrnování osiva

  Zadní nebo čelní zásobník pro optimální rozložení hmotnosti v případě velkého pracovního záběru

  Přesný výsev v kombinaci s aplikací hnojiva, mechanický či elektrický pohon dle vlastního výběru

  4 až 12 výsevních agregátů s jednotkovým objemem 60 l a zásobník na hnojivo o objemu 900 až 2.000 l 
zajišťují vysoký plošný výkon stroje

  Komfortní přizpůsobení výsevku a dávky hnojiva během jízdy přímo z kabiny traktoru

  Dávkovací zařízení na mikrogranulát Micro plus pro dávkování mikrogranulátu a mikrohnojiva

  Integrovaný plnicí šnek s hydraulickým pohonem pro plnění hnojiva pro všechny typy



MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   4 07.10.17   12:11

4 5

MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   5 07.10.17   12:11

VÍCE INFORMACÍ
www.amazone.de/ed

Se spojovacím rámem KR pro

pracovní záběr do 12 m

Malá výška pádu –

pouze 10 cm (agregát Classic) 

a 14 cm (agregát Contour)

Volitelné vybavení:

  Integrovaný plnicí šnek s  

hydraulickým 
pohonem 

  S dávkovacím zařízením 

 na mikrogranulát 

Micro plus

Různé varianty vybavení:

Dle výběru jako ED Special
nebo ED Super

Hlavní argumenty
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ED

Secí stroj na přesný výsev ED
Modelová řada secích strojů pro přesný výsev se představuje

ED Special ED Super

  Mechanický pohon dávkování hnojiva 

  Mechanický pohon dávkování osiva

  Elektronika „Basic“ AMASCAN+

  Elektrický pohon dávkování hnojiva 

  Hydraulický pohon dávkování osiva

  Elektronika „Profi“ ISOBUS

ED – pevné provedení 
se zadním zásobníkem

ED 3000-C 
pevné

ED 4500-C 
pevné

ED 6000-C 
pevné

Pracovní záběr (m) 2,80 – 3,20 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40

Počet vý sevních  
agregátů

4, 5, 6 6, 8 8 – 12

Možné meziřádkové 
vzdálenosti (cm)

45 – 80 45 – 80
45/50/70/

75/80

ED – sklopné provedení 
se zadním zásobníkem

ED 4500-2C 
sklopné

ED 6000-2C 
sklopné

Pracovní záběr (m) 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40

Počet vý sevních 
agregátů

6, 7 8, 9

Možné meziřádkové 
vzdálenosti (cm)

60 – 80 60 – 80

ED 3000-C Special

ED 4500-2C Special
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Typy

Secí stroj na přesný výsev ED u zákazníků boduje díky přes-
nému výsevu a velmi přesnému dávkování, které lze díky 
vhodnému dávkovacímu kotouči přizpůsobit téměř jakému-
koliv druhu osiva. Zásobníky na osivo o objemu 60 l navíc 
zkracují čas pro jejich plnění.

Pohon dávkování hnojiva i osiva je u stroje ED Special me-
chanický. Stroj ED Super je vybavený elektrickým pohonem 
pro dávkování hnojiva a hydraulickým pohonem pro dáv-
kování osiva.

Vedle strojů s pevným rámem a pracovním záběrem 3 m, 
4,5 m a 6 m nabízí AMAZONE i stroje se sklopným rámem 
a pracovním záběrem 4,5 m a 6 m. Dále se nabízí možnost 
použít čelní zásobník jako zásobník na hnojivo.

Stroj ED je kompatibilní se systémem ISOBUS a lze jej pro-
střednictvím elektronického balíčku „Profi“ komfortně ovlá-
dat přes AMATRON 3, CCI 100, AMAPAD nebo jiné terminály 
ISOBUS. V případě elektronického balíčku „Basic“ se stroj 
ED Special ovládá pomocí terminálu AMASCAN+.

Nejmodernější technika pro optimální pracovní výsledek

ED – sklopné provedení/
s čelním zásobníkem

ED 6000-2/
ED 6000-2F 

sklopné

Pracovní záběr (m) 5,40 – 6,40

Počet vý sevních 
agregátů

8, 12

Možné meziřádkové 
vzdálenosti (cm)

45 – 80

ED 6000-2FC
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ED

ED 6000 Special
Určený pro jednodušší a starší traktory

ED 6000-C Special

Secí stroj na přesný výsev ED 6000 Special může být na přání 
vybavený zásobníkem na hnojivo o objemu 1.100 l. Objem 
jednotlivých zásobníků na osivo činí 60 l. Coby botky jsou k 
dispozici botky Classic pro výsev do zoraného nebo botky 
Contour vhodné pro výsev do posklizňových zbytků. Hnojivo 
lze do půdy ukládat pomocí kluzných botek nebo jednodis-
kových botek vhodných pro výsev do posklizňových zbytků.

Požadavky na hydrauliku a elektrické vybavení traktoru jsou 
velmi nízké. V případě stroje ED 6000 Special zajišťuje pohon 
ventilátoru kloubový hřídel. Pohon dávkování osiva i hnojiva 
je mechanický, přičemž se využívá pojezdové kolo. Pro kont-

rolu dávkování i jako počitadlo hektarů se používá terminál 
AMASCAN+.

AMAZONE nabízí stroj ED 6000-C Special jako 8řádek se zásob-
níkem na hnojivo pro aplikaci hnojiva pod patu. Pro výsev 
cukrovky, řepky nebo sóji je secí stroj ED 6000 vybavený dva-
nácti výsevními agregáty. Secí stroj pro přesný výsev lze na 
přání objednat i se dvěma dávkovacími zařízeními na mikro-
granulát.

ED 6000 – 12řádek s dávkovacím zařízením na mikrogranulát 
Micro plus
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ED 9000-KR a ED 12000-KR
Maximální plošný výkon za příznivou cenu

Typy

Secí stroje na přesný výsev ED 9000-KR a ED 12000-KR jsou 
tažené secí kombinace, které se skládají ze tří samostatných 
secích strojů propojených spojovacím rámem KR. Každý 
jednotlivý stroj se pohybuje na vlastním podvozku a může 
se tak velmi flexibilně přizpůsobovat i extrémním terénním 
nerovnostem. V případě vybavení spojovacím rámem se po-
užívají traktory s výkonem 180 kW (240 KS). Za účelem pře-
pravy a otáčení na konci pole se tyto tři secí stroje zvedají 
pomocí systému „Huckepack“. Velmi stabilní znamenák vy-
značuje stopu pro střed traktoru a při přepnutí se složí až do 
svislé polohy.

K dispozici jsou jak secí agregáty Classic, tak i Contour. Pro 
výsev kukuřice si lze zvolit meziřádkovou vzdálenost 70 cm 
a 75 cm, pro výsev cukrovky je k dispozici meziřádková vzdá-
lenost 45 cm a 50 cm. Práci výsevních agregátů monitoruje 
terminál AMASCAN+.

Před přepravou se vnější secí stroje sklopí na hlavní rám. 
Po sklopení činí přepravní šířka cca 5,80 m. Pro provoz stroje 
musí být k dispozici tři dvojčinné hydraulické okruhy.

Spojovací rámy KR 9002 a KR 12002 nabízejí různorodé 
možnosti využití a lze je proto používat velmi hospodárně. 
Alternativně lze spojovací rám vybavit secím strojem D9 či 
diskovým podmítačem Catros.

Secí stroj na přesný výsev ED 9000-KR | ED 12000-KR
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Secí agregáty ED Classic a Contour
Pro optimální přesnost výsevu a přesné ukládání osiva

Secí agregát ContourSecí agregát Classic

Secí agregát AMAZONE Contour je bezvadnou volbou pro 
výsev do posklizňových zbytků i do zoraného. Specifickým 
znakem secího agregátu AMAZONE Contour je nízko uložená 
jednotka dávkování zrnek s výškou pádu pouhých 140 mm. 
Pracovní botky vytvářejí výsevní drážku, ve které není téměř 
žádný organický materiál. Protože secí botka podřezává pro-
tahovací disk, vytváří se dobře utužená brázda připomínající 
tvar klínu.

To jsou optimální předpoklady. Na velmi lehkých a písčitých 
půdách lze na secí botku Contour namontovat dodatečné 
nosné kolo, čímž se zabrání příliš hlubokému zabředání bot-
ky do země a podstatně lépe se pak udržuje hloubka výsevu.

Secí agregáty AMAZONE jsou konstruované pro vysokou 
pracovní přesnost při současně nízké náročnosti na údržbu. 
Snadná manipulace minimalizuje čas pro přípravu stroje a 
zvyšuje kvalitu odváděné práce. Secí agregáty jsou vybavené 
zásobníkem na osivo o objemu 60 l. Na přání dodáváme 
jako součást elektronického balíčku „Profi“ indikaci stavu 
naplnění zásobníku.

Výsevní agregát Classic je vhodný pro výsev kukuřice, sluneč-
nice, bobu, hrachu, bavlny atd. do zoraného. Výška pádu 
zrnek činí u agregátu Classic pouhých 100 mm. To jsou ty 
nejlepší předpoklady pro dosažení optimální přesnosti výsevu, 
dobrého ukládání osiva a vysoké polní vzcházivosti. 

Secí agregát ED Classic Secí agregát Contour s dodatečným zamačkávacím kolečkem

1   Jednodisková přihnojovací botka,

2   secí botka s řezacím diskem,

3   hrot secí botky s dávkováním,

4   zamačkávací kolečko,

5   zamačkávací V-kolečka, alternativně: plná pryžová kola
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Secí agregáty ED Classic a Contour

Secí agregát Contour
Klidný chod pro přesné ukládání osiva

Secí agregát Contour je uchycený na podélném tandemu, 
který se vepředu opírá o jednostranně instalované přítlačné 
kolo a vzadu o pryžová přítlačná V-kola nebo plná pryžová 
kola. Působení terénních nerovností na klidný chod agregátu 
je tak značně potlačeno. Přes velké hroudy agregát neposka-
kuje, nýbrž je měkce přejíždí. Hloubka výsevu se tak při práci 
na nerovném terénu mění pouze minimálně.

Přední přítlačné kolo je záměrně instalované pouze na jedné 
straně, aby půda nahrnovaná přihnojovací botkou nezapří-
čiňovala dodatečný pohyb secího agregátu. Díky zavěšení v 
podélném tandemu může agregát na jedné straně bezvadně 
kopírovat terén a na straně druhé si zachovává velmi klidný 
chod i při vysoké pojezdové rychlosti. Oba faktory se pozitivně 

projevují na optimální přesnosti výsevu s přesnou hloubkou 
ukládání osiva. Rozložení hmotnosti na obě přítlačná kola v 
podélném tandemu lze nastavit. V závislosti na pracovních 
podmínkách a stavu půdy lze vždycky provést správné na-
stavení. 

  Systém EnviroSafe Airkit

  Výsev mořeného kukuřičného osiva rozšířenou a osvědčenou podtlakovou secí technikou je od roku 
2009 v řadě zemí světa povolen jen s vhodným systémem odvádění odpadního vzduchu. Tím se má 
zajistit, aby se odpadní vzduch se stopami mořidla nedostával do okolního vzduchu a nepoškozoval 
zdraví osob ani životní prostředí. Testy systému AMAZONE Airkit probíhaly v institutu Julius-Kühn -
Institut (JKI), přičemž se prokázalo, že tento systém splňuje veškeré požadavky a funguje jako účinný 
bezpečnostní systém.

  „Zásobníky na osivo na 60 l nabízejí maximální objem a nejnižší 
výšku plnění. Souvisí to s nízkým uložením dávkovací jednotky, 
z čehož vyplývá nízká výška pádu zrnek do půdy.“

(top agrar „Srovnávací test ED 6000-2C Super“ · 12/2016)
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Jednocení
Přesné, spolehlivé a zcela jednoduché nastavení

Secí stroje na přesný výsev AMAZONE pracují na principu 
nasávaného vzduchu. Jednocení zrnek s mechanickým (ED 
Special) nebo hydraulickým (ED Super) pohonem se provádí 
přes stěrku a přináší značné výhody, protože je téměř nezá-
vislé na pojezdové rychlosti i tvaru zrna. Specifikem přesných 
strojů na přesný výsev AMAZONE je dávkovací kotouč. Pod-
tlakem se zrnka dostávají na nopkové otvory a přivádějí 
se ke stěrce. Nopkové otvory plní funkci míchadla, protože 
přesahují povrch kotouče a tvoří tak jakýsi řetízek, který 
pohybuje osivem v zásobníku. Nopkové otvory mají kónický 
tvar, proto je nemohou části zrna ucpat. Přesah otvoru nad 
dávkovací kotouč slouží k tomu, aby zrnko mohlo volným 
pádem opouštět kotouč, aniž by se jej dvakrát dotklo. To je 
mimořádně důležité pro přesnost výsevu.

Jednocení zrn pomocí nasávaného vzduchu

Stěrka

Kontrolní otvor

Optické 
čidloVyhazovač

Klapka pro 
vyprazdňování zbytku

Klapka pro 
vyprazdňování

Redukční 
klapka

1. Plnění 2. Jednocení pomocí stěrky
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Kvalitní plastové díly 
a optimální utěsnění

Jednocení

Používání stěrek AMAZONE je proto tak výhodné, protože je 
lze snadno nastavit. Pouhých 5 stupňů stačí k dosažení op-
timálního výsevku pro příslušný druh osiva. Na nastavení 
stěrky nemá prokazatelně vliv tvar zrna ani pojezdová rychlost. 
85 % všech odrůd kukuřice dostupných v současné době na 
trhu lze jednotit pomocí jednoho a téhož nastavení stěrky!

Pro kontrolu slouží velký kontrolní otvor a/nebo optické 
čidlo instalované v krytu. Toto čidlo slouží pro monitorování 
zrnek na dávkovacím kotouči. Dojde-li na základě poruchy 
k odchylce, která je větší než 10 %, na terminálu se zobrazí 
chybové hlášení.

Velmi kvalitní plastové díky vyrobené ze dvou růz-
ných materiálů zajišťují dokonalé utěsnění, takže 
mezi podtlakovým krytem a dávkovacím kotoučem 
neuniká pryč žádný vzduch. Použití dvou různých 
materiálů garantuje dlouhou životnost i optimální 
utěsnění.

Optimální 
utěsnění

Volný pád

3. Kontrola optickým čidlem 4. Výstup do secí botky

  „Dávkovací jednotka využívá podtlak k zajištění přesné 
vzdálenosti zrnek v řádku. Nastavení je snadné.“

(dlz agrarmagazin „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ · 10/2015)
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Přesné ukládání osiva
Pro dosažení maximálních výnosů a efektivity

Vypadne-li zrno z otvoru, uvolní bezdotykový vyhazovač 
nopkový otvor, který tak zůstane absolutně čistý. Konstrukce 
dávkovacího mechanismu umožňuje malou výšku pádu 
100 mm u agregátu Classic a 140 mm u agregátu Contour. 
Toto je důležitá podmínka pro přesný výsev.

Velká nabídka dávkovacích kotoučů umožňuje výsev kukuřice, 
slunečnice, řepky, cukrové řepy, prosa, bavlny atd.. Za účelem 
optimálního nastavení jsou pro každou plodinu k dispozici 
dokonce minimálně 2 dávkovací kotouče s různou velikostí 
otvorů. Výměna plastových dávkovacích kotoučů je velmi 
rychlá a jejich cena mimořádně příznivá.

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12 13

1) Cukrovka 2) Řepa a vodní meloun 3) Slunečnice a cukrovka 4) Slunečnice 5) Slunečnice 6) Kukuřice 7) Kukuřice 8) Kukuřice 9) Bob 
10) Čirok 11) Sója 12) Fazole a hrách 13) Dýně 
a celá řada dalších dávkovacích kotoučů

140 mm

  „Vedle kukuřice lze provádět i přesný výsev cukrovky a celé 
řady dalších plodin.“

(dlz agrarmagazin „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ · 10/2015)
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Dávkovací kotouče | Zamačkávací kolečka

Zamačkávací kolečka na míru
Spolehlivé zahrnování osiva půdou

Po uložení osiva do předem vytvarované výsevní drážky se 
osivo zatlačí pomocí příslušného zamačkávacího kolečka, čímž 
se dosáhne optimálního zhutnění půdy. Tím se zajistí rychlé 
a spolehlivé vzcházení vysetého osiva. Přítlak zamačkávacích 
koleček lze měnit v závislosti na pracovních podmínkách ve 
třech polohách. Při práci za mokra lze příslušná kolečka dokon-
ce velmi rychle demontovat a uložit, a to bez použití nářadí.

Coby vybavení secích agregátů jsou k dispozici plná pryžová 
kola uložená v kuličkových ložiscích, která nabízíme v různých 
velikostech. Plná pryžová kola jsou optimální volbou pro výsev 
kukuřice do zoraného ve spojení s instalovanými přihrnovač-
kami. 

Zamačkávací kolečko (nadstandard)

Plná pryžová kola

Zamačkávací kolečka Super-V 
∅∅ 380 x 57 mm

Zamačkávací V-kolečka 
∅∅ 500 x 50 mm

Plná pryžová kola  

∅∅ 370 mm a ∅∅ 500 mm

1   Zamačkávací kolečko,

2   zamačkávací V-kolečka, alternativně: plná pryžová kola

Coby vybavení výsevních agregátů jsou k dispozici pryžová 
zamačkávací V-kolečka v různých velikostech. Přednostně 
se používají pro výsev kukuřice a cukrovky do posklizňových 
zbytků. Díky nastavení úhlu zamačkávání, úhlu rozevření i 
šířky rozevření lze zamačkávací V-kolečka bezvadně přizpůso-
bit konkrétním pracovním podmínkám. Zamačkávací V-kolečka 
lze optimálním způsobem používat jak s, tak i bez přihrnova-
ček, a to jak při výsevu do zoraného, tak i do posklizňových 
zbytků. 

Zamačkávací V-kolečka 

  „Obě V-kolečka otevírají výsevní drážku. Poněkud hlouběji 
pracující botka tvaruje a zhutňuje povrch výsevní drážky. 
Tím se zajistí uspokojivé vzcházení osiva.“

(dlz agrarmagazin „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ · 10/2015)
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Technika, která Vás nadchne!
Pro vysoký výkon a komfortní práci

V případě hydraulického vybavení lze v závislosti na požadav-
cích zákazníka vybírat ze tří variant. Jednak to je hydraulika 
v provedení „Standard“, u níž se musí veškeré funkce ovládat 
přes rozvaděč traktoru. Pro traktory s omezeným počtem 
rozvaděčů lze zvolit hydrauliku v provedení „Komfort“. V tomto 
případě lze funkce skládání ramen a znamenáků prováděné 
přes elektrický přepínací ventil přiřadit jednomu rozvaděči. 
Pro zákazníka, který chce ovládat veškeré funkce přes terminál 
nebo alternativní multifunkční joystick, je k dispozici hyd-
raulika v provedení „Profi“. 

Při práci na těžkých půdách je opodstatněné používání kypřičů 
stop. Tyto kypřiče kypří půdu zhutněnou koly traktoru. Polohu 
kypřičů stop můžete upravovat v horizontálním a vertikál-
ním směru.

V závislosti na typu půdy a používaném stroji lze kypřič stop 
vybavit různým nářadím. Pružiny zajišťují konstantní jištění 
se stálou iniciační silou ve všech polohách radlic.

Varianty používané hydrauliky

Kypřič stop traktoru

Dlátová radlička Křídlatá radličkaSrdčitá radlička
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Vybavení

AMAZONE umožňuje vybavit stroj ED jedním nebo dvěma 
dávkovacími zařízeními na mikrogranulát Micro plus. Tím 
lze během jednoho přejezdu přes pole, v závislosti na typu 
stroje, aplikovat vedle výsevu až dva mikrogranuláty. Dle 
požadavku zákazníka lze granulát vypouštět na dvou růz-
ných bodech. Dávkovací zařízení Micro plus je vybavené 
110 l zásobníkem a centrálním, elektrickým dávkováním 
pro všechny řádky, což velmi usnadňuje plnění i vyprazdňo-
vání. Množství aplikovaného granulátu lze velmi snadno 
nastavit či měnit pomocí terminálu.

V případě stroje ED Special s elektronickým balíčkem „Basic“ 
se dávkovací zařízení na mikrogranulát Micro plus ovládá 
přes dodatečný terminál AMADRILL+.

Terminály AMATRON 3, CCI 100 a AMAPAD se systémem 
ISOBUS, které jsou součástí elektronického balíčku „Profi“, 

Díky souhře s terminálem ISOBUS je kalibrace prováděná za 
účelem přesného stanovení dávky hnojiva velmi jednoduchá. 
Celý proces kalibrace lze komfortně ovládat na levé straně 
stroje.

Za účelem regulace a pohonu dávkovače hnojiva se pojezdová 
rychlost stroje ED Special zaznamenává pomocí pohonu od 
pojezdového kola. U stroje ED Super to lze realizovat přes 
přijímač GPS, signální zásuvku na traktoru nebo přes rada-
rový senzor Super Fast secího stroje na přesný výsev.

Diodový reflektor

Dobrou viditelnost za tmy zajišťují na přání dodávané diodové reflektory, 
které jsou nainstalované na a v zásobníku na hnojivo. Tyto reflektory 
osvětlují jak pracovní oblast stroje, tak i vnitřní prostor zásobníků na osivo.

Dávkovací zařízení na mikrogranulát 
Micro plus

Kalibrační tlačítkoMonitorování pojezdové rychlosti

jsou schopny ovládat dávkovací zařízení na mikrogranulát sa-
mostatně. Druhé dávkovací zařízení na mikrogranulát se musí 
ovládat přes dodatečný terminál AMADRILL+.
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Přihnojování
Pro perfektní růst rostlin

Pro dávkování hnojiva je u stroje ED Special k dispozici mecha-
nický a u stroje ED Super elektrický pohon. V případě elektrické 
varianty lze množství hnojiva variabilně upravovat i během 
jízdy. Ve spojení s elektrickým pohonem dávkování je u stroje 
ED Super součástí sériového vybavení i kalibrační tlačítko. 
Volitelné osvětlení vnitřního prostoru zásobníku a diodové 
pracovní reflektory umožňují výsev a přihnojování i v noci. 

Snadný a bezpečný přístup k zadnímu zásobníku na hnojivo 
zajišťuje nakládací plošina. Pro všechny typy je kromě toho k 
dispozici nakládací plošina s integrovanou odkládací schránkou.

Kluzné a jednodiskové přihnojovací botky jsou určené pro 
práci na těžkých nebo tvrdých půdách. Silná tažná pružina 
(160 kg) chrání botku při nárazu na kameny a rovněž zajiš-
ťuje neustále konstantní hloubku výsevu. Hloubku výsevu 
lze rychle a bez použití nářadí změnit pomocí příslušného 
kolíku. Polohu přihnojovací botky vzhledem k secí botce lze 
zvolit libovolně díky speciálnímu upínacímu mechanismu.

Jednodisková přihnojovací botka je z důvodu velkého průměru 
zvlášť vhodná pro výsev do posklizňových zbytků. Není vyba-
vená stěrkou a pracuje proto i za extrémních podmínek bez 
ucpávání. Disk z vrtákové oceli je velmi otěruodolný.

Přihnojovací jednotka

Kluzné a diskové přihnojovací botky

Špičky botky 
Clip-On

  Zvláště je třeba zmínit špičku botky Clip-on na kluzné přihno-
jovací botce. Po povolení krytého šroubu lze opotřebitelnou 
špičku demontovat. Ušetříte tím čas! Zpětná klapka zabraňuje 
nežádoucímu ucpání botky při spuštění stroje na zem či při 
couvání.

Kluzná 
přihnojovací botka

Jednodisková 
přihnojovací botka

  „Díky kontrolnímu otvoru v zásobníku na hnojivo má řidič dobrý 
přehled a stavu jeho naplnění.“

(dlz agrarmagazin „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ · 10/2015)

  „Pochválit je třeba přesné dávkování i příčné rozdělení hnojiva. 
Dávkovač je umístěný po směru jízdy za zásobníkem a je dobře 
chráněný páskem plexiskla, který lze snadnou vytáhnout. 
Nikdy jsme neměli problémy s mokrými, zalepenými nebo 
znečištěnými dávkovacími kotouči, takže se hnojivo vždy 
rovnoměrně dávkovalo.“

(profi „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ 11/2016)
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Plnicí šnek
Časová úspora při plnění zásobníku na hnojivo

Přihnojování | Plnicí šnek

Pro plnění zásobníku stroje ED hnojivem nabízí firma 
AMAZONE hydraulicky poháněný plnicí šnek, který je zain-
tegrovaný do celkového konceptu stroje. Tak lze dosáhnout 
časové úspory při plnění a navíc i zvýšit výkon stroje. Plnicí 
šnek je k dispozici pro všechny modely ED.

Pokud činí výška hrany plnicí násypky pouze 70 cm, pak lze 
dopravní šnek plnit i pomocí standardního sklopného přívěsu. 
Pohon a ovládání plnicího šneku zajišťuje hydraulika traktoru.

Zásobník na hnojivo je na své přední a zadní straně vybavený 
velkými kontrolními otvory, přes něž lze neustále kontrolovat 
množství hnojiva v zásobníku. Dodatečně lze využít i elek-
tronickou signalizaci stavu naplnění zásobníku za traktorem, 
která řidiče včas upozorní na nutnost doplnění zásobníku.

Zvlášť komfortní řešení nabízí AMAZONE v podobě vážicího 
zařízení určeného pro stroje ED 6000-2C Super. Pomocí tohoto 
zařízení lze neustále monitorovat míru naplnění zásobníku. 
Kromě toho lze přesně stanovit, kolik hnojiva se spotřebovalo. 
Toto pohodlné řešení jistě zvlášť ocení podniky poskytující 
služby.

  Velký otvor plnicího šneku usnadňuje plnění.

Plnicí šnek s příslušenstvím Vážicí zařízení pro zadní zásobník na hnojivo u stroje ED 6000-2C Super

  „Pomocí šneku pro plnění hnojiva a zásobníků na osivo o objemu 
60 l se stroj ED velmi rychle naplní.

(dlz agrarmagazin „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ · 10/2015)
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Elektronika: Od základního provedení 
až po systém ISOBUS
Díky vhodnému terminálu máte vše pod kontrolou

Mechanické pohony pro dávkování zrnek a přihnojování lze 
u stroje ED Special ovládat elektronicky (balíček „Basic“). 
AMASCAN+ ve spojení s optickými čidly monitoruje celý 
pohon až po jednocení zrn v dávkovacích kotoučích. Během 
práce se na displeji zobrazuje přesně vysetý počet zrnek na 
ha. Ve spojení s elektrickým vypínáním lze přes AMASCAN+ 
jednotlivě vypínat příslušné secí agregáty. Elektronika indikuje 
poruchu do 10 vteřin. Pomocí servisního tlačítka lze pro-
vést rychlý funkční test optických senzorů. Další indikace: 
ha, Σ/ha, ha/h, t, km a km/h atd..

Kamerové systémy jsou vítaným pomocníkem v nepřehled-
ných situacích a přispívají ke zvýšení bezpečnosti při práci se 
strojem. Platí to jak pro provoz na silnici, tak i pro pojíždění 
se strojem. 

Elektronika „Basic“ 
s terminálem AMASCAN+

Couvací kamera na přání

Elektronika „Profi“
ISOBUS

Elektronika „Basic“
AMASCAN+

ED Special ED Super

  Velký zorný úhel 135°

  Kamera s vyhříváním a technologií nano

  Jasný obraz i za tmy díky infračervenému 
světlu pro noční vidění

  Automatická sluneční clona
vč. rozdělení obrazovky
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Elektronika „Basic“ a „Profi“ | Terminály ISOBUS

Terminály ISOBUS
Nejmodernější technika s celou řadou výhod

Součástí elektronického balíčku „Profi“ je dle vlastního výběru 
zákazníka terminál AMATRON 3, CCI 100 nebo AMAPAD a 
tento balíček je k dispozici jak pro stroj ED Special, tak i pro 
ED Super. Terminál ISOBUS umožňuje kontrolu různých funkcí 
stroje a garantuje jeho pohodlné ovládání. Vedle rychlého 
nastavení umožňuje terminál ISOBUS i správu pracovních 
režimů, kontrolu optických čidel a lze jej používat i jako 
monitor pro couvací kameru.

Po skončení příslušné kampaně ostatně můžete terminály 
bez problémů používat i pro ovládání jiných strojů AMAZONE. 

Elektronika „Profi“ s terminálem 
AMATRON 3, CCI 100 nebo AMAPAD

  Vedle terminálů AMAZONE ISOBUS lze stroj ED ovládat 
i pomocí terminálů ISOBUS od jiných výrobců.

Multifunkční joystick

Veškeré funkce v pracovním menu lze ovládat i přes multi-
funkční joystick AmaPilot nebo přes jiné joysticky systému 
ISOBUS (AUX-N).

  Perfektní ergonomie

  Téměř všechny funkce díky 3 úrovním na joysticku

  Nastavitelná podložka ruky

  „Pomocí terminálu ISOBUS se provádí nastavení a kontrola 
stroje. Je to snadné a komfortní.“

(dlz agrarmagazin „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ · 10/2015)
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Počítač AMATRON 3

Ovládání všech důležitých funkcí stroje ED může 
převzít terminál AMATRON 3 kompatibilní se 
systémem ISOBUS. Sem patří pracovní funkce 
i různé možnosti pro nastavení stroje, např. 
výsevek a dávkování hnojiva. 

AMATRON 3 je počítač, který lze používat u 
všech strojů kompatibilních se systémem 
ISOBUS, tedy u secích strojů, rozmetadel i 
postřikovačů, a umožňuje optimální nastavení 
dávky a bezvadnou obsluhu.

Možnost víceúčelového použití

Počítač navíc řídí a kontroluje funkce kolejových řádků. K tomu 
patří i smysluplná řešení pro znamenáky při překonávání 
překážek. Díky novému terminálu Task Controller si můžete 
práci připravit v pohodlí kanceláře, na USB flash disku si poté 

zadání ve formátu ISO-XML přenesete do terminálu a ná-
sledně jej zrealizujete. Pomocí počítače AMATRON 3 a stroje 
ED lze díky formátu ISO-XML nebo mapám ve formátu shape 
specificky obdělávat jednotlivé dílce pole.

AMATRON 3

Jeden pro VŠECHNY!

S 

terminály 

ISOBUS
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GPS-Switch

GPS-Switch se spínáním jednotlivých řádků

Optimální ukládání osiva

Po úspěšném zavedení systémů GPS-Switch u rozmetadel 
a postřikovačů je nyní na řadě secí technika. Přitom se přes 
GPS ovládá zapínání a vypínání jednotlivých agregátů. Zvláště 
na malých plochách, kde se stroj musí několikrát otáčet, se 
sníží pracovní nároky kladené na řidiče a dosáhne se lepších 
pracovních výsledků.

Již nyní máme techniku budoucnosti

Stále oblíbenější jsou mimo jiné výsevní mapy, kdy lze výse-
vek přizpůsobit jednotlivým výběžkům obdělávaného pole – 
vrcholkům a prohlubním nebo půdě s rozdílnou bonitou. 
Task Controller (formát ISO-XML) nebo GPS-Maps umožňují 
coby varianta terminálu AMATRON 3 snadnou aplikaci výs-
evních map. Díky grafickému zobrazení mapy na pozadí má 
řidič bezvadný přehled o situaci na poli.

AMATRON 3 a GPS-Switch

GPS-Switch ovládá v závislosti na poloze stroje a nastavení, 
které provedl řidič, zapínání a vypínání. Prostřednictvím spí-
nání jednotlivých řádků lze snadno a komfortně zakládat 
kolejové řádky i zavlažovací drážky. V případě úzké meziřádko-
vé vzdálenosti se musí zakládat kolejové řádky, aby se do 
vzrostlého porostu mohl aplikovat kvasný substrát či jiné 
hnojivo, aniž by došlo k poškození porostu. Tím lze minima-
lizovat příliš vysoký či nízký výsevek, ke kterému často dochází 
na kritických místech jako je souvrať a výběžky pole. Fenomén 
neoseté plochy je tak již minulostí. Řidič se tudíž může per-
fektně soustředit na jízdu.

Automatické zapínání a vypínání „top agrar“ Srovnávací test

Zvlášť přesvědčivých výsledků dosáhl stroj ED v rámci srovná-
vacího testu magazínu top agrar, který se uskutečnil v prosinci 
2016. Na strmé souvrati zapínal a vypínal GPS-Switch jednot-
livé agregáty stroje ED 6000-2C s časovým posunem. S nejlepší 
střední hodnotou se stroj ED velmi přiblížil požadovanému 
vypnutí na posledním příčném řádku. 

Zapínání a vypínání na strmé souvrati (cca 30°) při rychlosti 8 km/h 
(zdroj: top agrar · 12/2016)
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Terminál CCI

Terminál má následující funkce:

  Ovládání stroje přes ISOBUS
  Funkce ECU traktoru (rozhraní pro rychlost, vývodový 

hřídel a polohu spodního závěsu)
  Správa pracovních režimů pro dokumentaci CCI.Control
  CCI.Command (volitelné vybavení):

  automatické spínání jednotlivých sekcí CCI.Command.SC
  Podpora souběžné jízdy CCI.Command.PT

  Podporuje aplikační mapy ve formátu ISOBUS
  Rozhraní USB pro přenos dat
  Rozhraní pro připojení modemu GSM
  Rozhraní ASD a LH5000 přes RS232 (předávání požado-

vaných hodnot), např. pro N-senzory
  Funkce kamery CCI.Cam
  V souvislosti se secí technikou je terminál CCI vybavený 

funkcí automatického řazení kolejových řádků. Tak se 
řazení kolejových řádků ovládá pomocí režimu souběžné 
jízdy terminálu CCI přes GPS.

Výhody pro Vás

Terminál CCI-ISOBUS od firmy AMAZONE je výsledkem 
spolupráce s několika dalšími výrobci zemědělských strojů 
v centru Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). V podobě 
terminálu CCI položila společnost AMAZONE a její partneři 
základní kámen pro zavedení systému ISOBUS do praxe. 
CCI 100 slouží jako prostředek pro postupný přechod všech 
strojů a nářadí AMAZONE na normu ISOBUS.

  Displej 8,4" s vysokou svítivostí a senzorem intenzity 
okolního světla, který automaticky přizpůsobí světlost 
světelným podmínkám okolí. Tím se zabrání oslnění 
řidiče při jízdě za soumraku či v noci, které by mohl 
zapříčinit příliš zářící displej.

  Hodnoty lze dle vlastní volby zadávat pohodlně přes 
dotykový displej nebo pomocí tlačítek.

  Neúnavnou práci za tmy umožňuje podsvícení tlačítek, 
které je rovněž propojeno se světelným senzorem.

  Osvědčené jednoruční ovládání AMAZONE je k dispozici 
i zde, protože se může zcela jednoduše zrcadlit obsazení 
dialogových tlačítek jednotlivými funkcemi.

  Za účelem intuitivního procházení menu a komfortního 
zadávání hodnot a textů je terminál vybavený kvalitním 
dotykovým displejem.

  Přímé, rychlé zadávání a regulace požadovaných hodnot 
umožňuje rolovací kolečko s funkcemi pro potvrzení zadání, 
které je ergonomicky zaintegrované do pouzdra.

S 

terminály 

ISOBUS
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Terminál má následující funkce: Vlastnosti terminálu AMAPAD:

  Ovládání stroje přes ISOBUS
  Správa pracovních režimů za účelem dokumentace 
  Automatické přepínání jednotlivých sekcí GPS-Switch pro
  Integrovaná světelná lišta pro podporu pro paralelní 

jízdu GPS-Track pro
  Možnost rozšíření na přání – pro automatické ovládání
  Modul aplikačních map GPS-Maps pro
  Rozhraní RS232 přes adaptér SCU (pro přenos dat)
  Dvě rozhraní USB pro přenos dat
  Wi-Fi modul (přes USB adaptér)
  GPS výstup

  Přední strana displeje ze speciálně tvrzeného skla
  Obal z odolného plastu
  Extra úzký okraj = maximální přehlednost
  Celistvá plocha, bezvadné utěsnění proti prachu a vlhkosti

AMAPAD
Zvlášť komfortní způsob řízení 
zemědělské techniky

Nová dimenze v řízení 
a monitorování funkcí stroje

Díky inovačnímu terminálu AMAPAD nabízí AMAZONE kom-
plexní a kvalitní řešení pro aplikace GPS, jako je automatické 
přepínání jednotlivých sekcí podporované GPS i aplikace pro 
Precision-Farming.

AMAPAD je vybavený ergonomickým, dotykovým displejem 
o velikosti 12,1". Díky jedinečnému „konceptu Mini View“ 
si lze na stránce zobrazit aplikace, které sice momentálně 
nechceme ovládat, které ovšem chceme sledovat. V případě 
potřeby je lze „dotykem prstu“ zvětšit. Bezvadné, ergonomic-
ké provedení podtrhuje možnost individuálního obsazení 
„přístrojové desky“ různými indikátory.

Vedle spínání jednotlivých sekcí GPS-Switch pro je prostřed-
nictvím GPS-Track pro standardně k dispozici kvalitní, profe-
sionální, manuální udržování jízdní stopy. Modul GPS-Track 
pro lze dovybavit tak, že z něj vznikne automatická řídicí 
jednotka.

S 

terminály 

ISOBUS

Terminál CCI | AMAPAD

  „Zobrazení na displeji jsou jednoznačně členěná a přehledně 
uspořádaná [...]. Velmi se nám líbily mnohé praktické detaily, 
jako např. přesné předdávkování pro hnojivo, popř. osivo.“

(profi „Praktický test stroje ED 6000-2C Super“ 11/2016)
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Servis AMAZONE – 
stále jsme Vám nablízku
Vaše spokojenost je naším motorem

  AMAZONE SmartService 4.0

  V konkurenci stále komplexnějších zemědělských strojů využívá 
AMAZONE prostřednictvím SmartService 4.0 nejnovější technologie 
za účelem dalšího urychlení procesu zaučení, proškolení a oprav v 
oblasti technických služeb poskytovaných zákazníkům a podpory 
svých zákazníků při provádění údržby. V praxi se pro výcvik používá 
systém virtuální reality (Virtual-Reality: VR), možnost komunikace se 
servisními techniky AMAZONE v reálném čase a zpracování a posky-
tování technických informací prostřednictvím systému rozšířené reality 
(Augmented Reality: AR).
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Vaše stroje jsou vystavené extrémnímu zatížení! Kvalita 
náhradních a opotřebitelných dílů značky AMAZONE Vám 
přináší spolehlivost a jistotu, které potřebujete pro efektivní 
přípravu půdy, přesný výsev, profesionální hnojení a úspěš-
nou aplikaci ochranných postřiků.

Pouze originální náhradní a opotřebitelné díly přesně odpo-
vídají svou funkcí a životností požadavkům kladeným na 
stroje značky AMAZONE. Tím je zaručen optimální výsledek 
prováděné práce. Pořízení originálních dílů za férové ceny 
se nakonec vyplatí.

Rozhodněte se proto pro originál!

Přednosti originálních náhradních a opotřebitelných dílů
 Kvalita a spolehlivost
 Inovace a vysoká efektivita
 Okamžitá disponibilita
 Vysoká cena použitého stroje při jeho opětovném prodeji

Servis AMAZONE

Prostřednictvím internetového nástroje „E-Learning“ rozší-
řila společnost AMAZONE na svých webových stránkách 
www.amazone.de/e-learning nabídku svých servisních 
služeb o velmi užitečnou funkci. „E-Learning“ je interaktivní 
výcvik řidičů, pomocí něhož lze na PC či tabletu trénovat 
ovládání komplexního stroje online i offline. Díky této nové 
nabídce nyní mají řidiči možnost seznámit se s ovládáním 
konkrétního stroje ještě před jeho prvním uvedením do 
provozu. Ovšem i zkušení řidiči si zde mohou osvěžit svoje 
znalosti, aby tak mohli ještě intenzivněji využívat potenciál, 
který jim stroj nabízí.

AMAZONE „E-Learning“ – 
Nový výcvik řidičů na PCPoužijte hned raději originál

V tomto směru se spoléháme na naše zkušené prodejní part-
nery. I v případě požadovaného servisu jsou pro zemědělce 
a podniky nabízející služby tím nejspolehlivějším partnerem. 
Účastí na periodicky pořádaných školeních se prodejní partneři 
a servisní technici neustále obohacují o nejnovější technické 
informace.

Spokojenost našich zákazníků 
je naším nejdůležitějším cílem

Základem naší celosvětově rozvinuté logistiky náhradních 
dílů je centrální sklad náhradních dílů nacházející se v 
mateřském závodě v Hasbergen-Gaste. Ten zajišťuje opti-
mální disponibilitu náhradními díly, a to i pro starší stroje.

Díly uskladněné v centrálním skladu náhradních dílů 
v Hasbergen-Gaste, jejichž objednávku obdržíme do 
17:00 hod. konkrétního dne, opouštějí ještě téhož dne 
naši firmu. V našem velmi moderním systému skladování 
kompletujeme a spravujeme 34.000 různých náhradních 
a opotřebitelných dílů. Každý den expedujeme našim 
zákazníkům až 800 objednávek.

Nabízíme Vám prvotřídní servis 
v oblasti dodávek náhradních dílů
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Technické údaje

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné! V závislosti na vybavení se mohou technické údaje lišit. 
Vyobrazené stroje se mohou lišit od národních dopravních předpisů. 

ED 3000-C 
pevné

ED 4500-C 
pevné

ED 6000-C 
pevné

ED 4500-2C 
sklopné

ED 6000-2C 
sklopné

ED 6000-2FC 
sklopné

ED 9000-KR/ 
ED 12000-KR

Vybavení Special Super Special Super Special Special Super Special Super Special Super Special

Pracovní záběr (m) 2,80 – 3,20 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40 5,40 – 6,40 8,40 – 12,60

Počet secích agregátů 4, 5, 6 6, 8 8  – 12 6, 7 8, 9 8, 12 12, 15, 18/18, 21

Možné meziřádkové 
 vzdálenosti (cm)

45 – 80 45 – 80 45/50/70/75/80 60 – 80 60 – 80 45 – 80 45 – 80

Secí agregáty Contour nebo Classic

Volitelné pneumatiky 10.0/75-15 31x15,5/15
10.0/75-15 

(KR = 550/60-22.5)

Přepravní šířka (m)
při rozteči 75 cm

3,00 4,06 6,00 3,00 3,00 5,80

Přepravní šířka (m)
závislá na rozteči

3,00 4,00 – 4,31 5,40 – 6,40 3,00 3,00 – 3,25 5,80

Přepravní délka (m) 2,40 – 2,60 2,40 – 2,60 2,90 – 3,10 2,80 – 3,00 2,90 – 3,10 11,40

Pohon dávkování mech. hydr. mech. hydr. mechanický mech. hydr. mech. hydr. mech. hydr. mechanický

Vzdálenost zrnek 3,1 cm až 86,9 cm v závislosti na používaném dávkovacím kotouči

Pohon ventilátoru
Kloubový hřídel s volnoběžkou, otáčky kloubového hřídele 540 min-1, 710 min-1 nebo 1.000 min-1 

na přání hydraulický pohon ventilátoru (nikoliv pro ED 6000-C Special)
hydraulické

Dávkovací jednotka Dávkovací kotouče na kukuřici, slunečnici, cukrovku, řepku, sóju, čirok, bob, hrách

Zásobník na hnojivo (l) 900 1.100 900 / 1.100 1.100 1.500 – 2.000 –

Pohon přihnojování mech. elekt. mech. elekt. mechanický mech. elekt. mech. elekt. mech. elekt. –

Výška plnění hnojiva (m) 1,78 1,78 1,91 1,78/1,91 1,91 1,60/1,78 –

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postbox 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel.: +49 (0)5405 501-0 · fax: +49 (0)5405 501-193

AGROTEC a.s.
Brněnská 74 · 693 01 Hustopeče · tel.: +420 519 402 861
email: info@zavesnatechnika.cz · www.zavesnatechnika.cz
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