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Nová dimenze
Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti!

Postﬁikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801
Velk˘ objem nádrÏe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrÛ
Velké a malé pracovní zábûry postﬁikovacích ramen: 12 aÏ 28 metrÛ
Lehk˘, v˘konn˘ a snadno ovladateln˘.
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UF
Úvod

Precizní, hospodárn˘
a ekologick˘ produkt!

Citát:
Uznání od institutu BBA 2006

Postﬁikovaãe znaãky AMAZONE splÀují poÏadavky
vyhlá‰ek zákona o ochranû rostlin, smûrnic institutu
Julius Kühn a nejnároãnûj‰ích evropsk˘ch zku‰ebních
norem(certifikace ENTAM).
Na pﬁání získají nové postﬁikovaãe znaãky AMAZONE
oficiální atest od zku‰ebny postﬁikovaãÛ.
Platnost: 2 roky.

„Praktiãtí uÏivatelé hodnotí zpracování a lakování
strojÛ jako v˘borné. Nejlep‰í známky sklidily rovnûÏ
parametry jako je stabilita, pﬁipojování a odpojování
a snadná ﬁiditelnost a rozmûry. Pochvala byla adresovaná také provedení polohy ramen a bezvadn˘m
kyvn˘m vlastnostem.“
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Silná rodina se pﬁedstavuje

UF 901

1050 litrÛ

UF 1201 1350 litrÛ
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UF
Rodina produktÛ

UF 1501 1720 litrÛ

UF 1801 1980 litrÛ

Funkãní
design nádrÏe
Úzká nádrÏ s vhodnû umístûn˘m tûÏi‰tûm
Hladké stûny nádrÏe usnadÀují ãi‰tûní uvnitﬁ
i vnû nádrÏe
Minimální zbytkové mnoÏství i ve svahu díky
specifické konstrukci
Efektivní míchací v˘kon testovan˘ institutem JKI
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Pﬁipojení a plnûní
A jdeme na to!

Postﬁikovaã UF mÛÏete k traktoru pﬁipojit velmi rychle a bezpeãnû bûhem nûkolika okamÏikÛ.
Pﬁipojování usnadní dostatek místa mezi traktorem
a postﬁikovaãem.
Postﬁikovaãem lze snadno manipulovat pomocí
pﬁepravních koleãek. Rychloupínací systém dodávan˘ na pﬁání a kloubov˘ hﬁídel Tele-Space zaji‰Èují
rychlej‰í a snaz‰í pﬁipojení stroje k traktoru. Ve‰keré
kabely a hadice jsou umístûny pﬁehlednû a tak, aby
nemohlo dojít k jejich zámûnû.

UF 1201 s rameny Super-S 24 m a pﬁepravními
koleãky (brzdûné)

NádrÏ s ãistou vodou o objemu 120 litrÛ
(901/1201) popﬁ. 180 litrÛ (1501/1801)
je umístûná pod nádrÏí na postﬁik.
Snadné plnûní ze zemû lze provádût
díky pﬁíznivému umístûní nádrÏe po
smûru jízdy. Na pﬁání lze nádrÏ na
ãistou vodu naplÀovat také pﬁes plnicí
pﬁípojku po smûru jízdy vlevo.

NádrÏ na ãistou vodu

Dávkovací nádrÏ

UF 1201 s rameny Super-S 24 m
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UF
Pﬁi práci

V‰e v oranÏovo-zelen˘ch barvách
Rychlé a bezpeãné plnûní postﬁiku

Provoz pístov˘ch, membránov˘ch
ãerpadel je velmi bezpeãn˘, odoln˘
proti chodu bez maziva a rezistentní proti kapalnému hnojivu.
Provedení ãerpadel zaji‰Èuje pﬁi
souãasnû vysokém sacím v˘konu
rovnomûrnû vysok˘ ãerpací v˘kon
a klidn˘ chod ãerpadla i pﬁi vysokém tlaku.

Nabízíme ãerpadla pro ãerpací
v˘kon 160, 210 a 250 l/min.

Plnûní pomocí
sací hadice

Nadstandardní vybavení
Plnicí pﬁípojka

Vodoznak

Postﬁikovaã lze plnit pﬁes sací
pﬁípojku 2" pomocí sací hadice.
Proudûní kapaliny je regulováno
tak, Ïe je na dávkovací nádrÏi
bûhem nasávání k dispozici neustále ãistá voda.

Má-li se plnûní provádût pomocí
tlakové hadice, pak je jako nadstandardní vybavení k dispozici
plnicí pﬁípojka se spojkou Geka
nebo C. Pﬁes tuto pﬁípojku lze
souãasnû z levé strany naplÀovat
nádrÏ na ãistou vodu.

Vodoznak lze vyãítat jak pomocí
ruãiãky tak i elektronicky pﬁes ﬁídicí
terminál AMATRON+ nebo palubní
poãítaã AMASPRAY+.

Za úãelem provádûní neustálé
funkãní kontroly ãerpadla pﬁímo
z traktoru je vyvedeno vyrovnávání
objemu oleje ãerpadla nahoru do
zorného pole ﬁidiãe traktoru.

Tlakovou pﬁípojku pro rychlé
vypou‰tûní lze realizovat
prostﬁednictvím pﬁípojky
2" (nadstandardní vybavení).
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Ovládací panel

Pﬁehledn˘ a ergonomick˘
Ve‰keré ovládací prvky jsou logicky uspoﬁádáné vepﬁedu
vlevo pﬁímo na stranû ﬁidiãe tak, aby nemohlo dojít pﬁi
pﬁepínání k zámûnû funkcí.

Ventily jsou oznaãené jednoznaãn˘mi symboly, takÏe
nedochází k chybám pﬁi ovládání.

Porovnejte!

Ve‰keré funkce s pouh˘mi
tﬁemi ovládacími prvky:
1

Pﬁepínání Vario na tlakové stranû pro
plnûní, dávkování postﬁiku, postﬁikování,
vnitﬁní ãi‰tûní a vnûj‰í ãi‰tûní

1

2

3

Ventil míchacího agregátu pro plynulé
seﬁizování intenzity míchání pﬁes samoãisticí
tlakov˘ filtr.
Integrované dal‰í funkce:
Cílené vyprazdÀování tlakového filtru

Pﬁepínání Vario na sací stranû pro nasávání z nádrÏe na postﬁik, z nádrÏe s ãistou
vodou nebo pﬁes sací hadici.
Integrovaná dal‰í funkce:
Beztlaké vypou‰tûní zbytkÛ a odvzdu‰nûní
sacího filtru.

Ovládací panel UF
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UF
Ovládací panel

Pﬁesná aplikace postﬁiku

Dávkovací nádrÏ –
bezpeãnû a rychle

60tilitrová dávkovací nádrÏ urãená
pro rychlou a ãistou práci je velmi
snadno pﬁístupná u ovládacího
panelu vepﬁedu vlevo.

Díky injektoru (Power) docílíte vysokého plnicího v˘konu. Jedná se
o identickou dávkovací nádrÏ Profi
jako u taÏeného postﬁikovaãe UX!

Dávkování postﬁiku

Kanistrové proplachování

Tlakov˘ filtr

Prá‰kov˘ postﬁik a vût‰í mnoÏství
moãoviny se díky rotaãnímu kruhovému potrubí rychle a bezpeãnû
rozpou‰tûjí a souãasnû se velmi
rychle dávkují. Tﬁi pﬁídavné trysky
zaji‰Èují efektivní dávkování bez
rozstﬁikování. Pﬁítok a odsávání lze
plynule upravovat.

Za úãelem bezproblémového
ãi‰tûní kanistru na postﬁik a kvÛli
plnému vyuÏití obsahu se musí
kanistr proplachovat rotaãní tryskou. Touto tryskou lze v pﬁípadû
uzavﬁené dávkovací nádrÏe ãistit
i tuto nádrÏ samotnou. Bezpeãnost
uÏivatele zaji‰Èuje automatické
spínání.

Tlakov˘ filtr vykazuje sériovû
samoãisticí funkci. Pﬁes kohout míchacího agregátu lze provádût také
cílené vyprazdÀování tlakového
filtru. Pﬁitom lze provádût kontrolu
filtru, aniÏ by vytékal postﬁik –
zvlá‰tû v pﬁípadû naplnûné nádrÏe.

Hydraulick˘, intenzivní
míchací agregát
V˘kon míchacího agregátu lze
plynule nastavovat, ãímÏ se
zamezí pûnûní postﬁiku nebo se
minimalizuje zbytkové mnoÏství.
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Pﬁesné dávkování a snadná obsluha

Palubní poãítaã AMATRON+ umoÏÀuje provádûní
plnû automatické regulace zadaného rozvádûného
mnoÏství postﬁiku(l/ha). Definované mnoÏstevní
zmûny lze provádût v krocích zadávan˘ch
procentuálnû.
Tento moderní palubní poãítaã se díky pﬁehledné,
snadné a logické manipulaci zvlá‰È pﬁíjemnû ovládá.
Za úãelem monitorování systému jsme instalovali
znaãnû velk˘, dobﬁe viditeln˘ displej. Velmi kompaktní
tvar poãítaãe zabírá v kabinû traktoru mal˘ prostor.
Díky pouÏívání dvou prÛtokomûrÛ dosahujeme pﬁesné
aplikace postﬁiku, zvlá‰tû v pﬁípadû malého dávkovaného mnoÏství.

Sériové funkce:
- Hlavní pﬁepínání a pﬁepínání jednotliv˘ch sekcí
- AÏ 9 sekcí
- Digitální indikace tlaku
- Digitální vodoznak
- Indikace polohy a zaji‰tûní ramen
- PamûÈ aÏ na 20 pracovních reÏimÛ
- Sériové rozhraní pro dokumentaci a pouÏívání GPS
- Pﬁíprava pro ISOBUS

AMATRON+
Nadstandardní funkce:
- Pûnové znaãení
- Pﬁepínání koncov˘ch nebo krajních trysek
- Pﬁedvolba skládání pro jednostranné sníÏení délky ramen
- Skládání Profi pro jednostranné skládání nebo vych˘lení ramen
(nutná je pouze 1 regulaãní jednotka)
- DistanceControl – automatické vedení ramen
- Komfortní v˘bava – dálkovû ovládan˘ obûh postﬁikovacího roztoku

Multifunkãní joystick
Zvlá‰È komfortní je
ovládání stroje pomocí
multifunkãního joysticku.
AniÏ byste museli sledovat
ovládací panel, pomocí
ergonomicky tvarované páãky
mÛÏete ovládat nejdÛleÏitûj‰í funkce postﬁikovaãe. AMATRON+ poté
slouÏí pouze jako kontrolní a zadávací pﬁístroj. Mal˘ páãkov˘ pﬁepínaã
umoÏÀuje pouÏívání 8 tlaãítek na tﬁech
rÛzn˘ch úrovních.

10

AMACLICK
Aby bylo moÏné u urãit˘ch aplikací (postﬁikování hnízd
v porostu) nebo kultur (zelenina) vypínat jednotlivé
ãásti postﬁikovacích ramen, lze na poãítaãi AMATRON+
navolit a vypnout pﬁíslu‰nou ãást ramen.
PouÏívá-li se tato funkce pravidelnû, doporuãuje se
pouÏívat AMACLICK.

UF
Ovládání

GPS-Switch pro terminál AMATRON+
Automatické spínání jednotlivých částí ramen
GPS-Switch pro terminál AMATRON+
Tento nový palubní počítačový systém s podporou GPS
automaticky podle polohy spíná stroj na souvrati, ve výbězích a ve výsečích pole. Přitom se zohledňuje pracovní šířka a uspořádání jednotlivých ramen. V závislosti na
kvalitě signálu GPS je k dispozici velmi přesné spínání.

RS232

Sběrnice CAN

Základní vybavení

Palubní počítač se spínačem GPS je univerzálně použitelný jak pro rozmetadla hnojiv, tak také pro postřikovače
na ochranu rostlin vybavené terminálem AMATRON+.

GPS-Track

Signál
rychlosti

Počítač zakázky

Postřikovače

Podpora pro paralelní jízdu GPS-Track Vám značně
usnadní orientaci na poli. Disponuje různými režimy
stop jako je spojnice bodu A-B a najíždění obrysu i
funkcí "překážka". Jízdní stopy jsou zřetelně číslované. Odchylka od ideální dráhy se zobrazí graficky
na displeji, logická doporučení zajistí jízdu ve stopě.
Přesně se zobrazuje i vzdálenost od následujícího kolejového řádku - pro ideální orientaci, např. při hledání
správného řádku kukuřice.

Rozmetadla
minerálních hnojiv

Bezpeãná, snadná dokumentace
Automatická dokumentace obdûlaného lánu pole (ASD) je koncept dokumentace urãen˘ pro rÛzné produkty od rÛzn˘ch v˘robcÛ, kter˘ slouÏí
k pﬁenosu dat mezi palubním poãítaãem AMATRON+ a AMASPRAY+
a elektronickou kartotékou. PouÏívané rozhraní je otevﬁené a pﬁístupné
i pro jiné v˘robce. Zemûdûlci se v podobû ASD nabízí moÏnost snadno
a levnû zaintegrovat ve‰keré stroje do dokumentaãního ﬁetûzce.

Progresivní technika
Sériové rozhraní (RS232) urãené pro vyuÏívání senzorÛ (napﬁ. senzor
Yara-N) nebo rÛzn˘ch terminálÛ GPS patﬁí do spektra bohaté v˘bavy
poãítaãe AMATRON+ a AMASPRAY+.
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Palubní poãítaã AMASPRAY+

AMASPRAY+ – moderní a precizní
Palubní poãítaã AMASPRAY+ firmy AMAZONE je robustní a logick˘ poãítaã urãen˘ pro postﬁikovaãe. ¤idiã se
mÛÏe soustﬁedit na jízdu, zatímco poãítaã ﬁídí a reguluje
vlastní ãinnost v závislosti na pojezdové rychlosti.

Sériové funkce:
- Jednoﬁádková obrazovka s vysok˘m jasem
- Hlavní pﬁepínání a pﬁepínání jednotliv˘ch ãástí ramen
- AÏ 9 sekcí
- Digitální indikace tlaku
- Digitální vodoznak
- Indikace polohy a zaji‰tûní ramen
- Poãitadlo hektarÛ (celkov˘ a denní poãet hektarÛ)
- Tlaãítko +/- 10 %

AMASPRAY+
Nadstandardní funkce:
- Pﬁedvolba skládání pro jednostranné zkrácení délky ramen
- Vypínání koncov˘ch a krajních trysek (alternativa
k pﬁednastavenému skládání)
- Skládání a nastavení sklonu pﬁes 1 dvojãinn˘ ventil
(Elektrické spínání)
- ASD inside: sériové rozhraní

Armatura TG pro AMATRON+ a AMASPRAY+

Technologie pro postﬁikovaãe
Poãítaãe AMATRON+ a AMASPRAY+ urãené pro
postﬁikovaãe disponují nejmodernûj‰í armaturou.
Jednotlivé ãásti ramen se rychle a bez prokapávání
pﬁepínají pomocí ventilÛ ovládan˘ch elektromotorem
(funkce sniÏování tlaku).
Pﬁesná a rychlá regulace za kaÏd˘ch pracovních
podmínek se zaji‰Èuje pﬁímo pﬁes poãítaã. PouÏívání
rovnotlakého zaﬁízení není v pﬁípadû této technologie
nutné.
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UF 1801 s rameny Super-S 24 m

UF
Ovládání

¤ídicí terminál AMASET+
AMASET+ – snadno a bezpeãnû
¤ídicí terminál AMASET+ je komfortním modulem
urãen˘m pro aplikaci postﬁiku ve shodû s poÏadavky
zemûdûlcÛ i s ekologick˘mi pﬁedpisy. Ve‰keré dÛleÏité
funkce se ovládají elektronicky (dálkové ovládání). ¤ízení
a monitorování postﬁikovaãe je komfortní pﬁímo z kabiny traktoru. Po dobu zaﬁazení konkrétního rychlostního
stupnû traktoru zÛstává postﬁikované mnoÏství (l/ha)
konstantní.

Sériové funkce:
- Digitální indikace tlaku
- Hlavní pﬁepínání a pﬁepínání jednotliv˘ch sekcí
- AÏ 7 sekcí
- Elektrické seﬁizování tlaku
- Indikace polohy a zaji‰tûní ramen

Rovnotlaká armatura NG pro AMASET+

AMASET+
Nadstandardní funkce:
- Pﬁedvolba skládání pro jednostranné zkrácení délky ramen
- Vypínání koncov˘ch a krajních trysek (alternativa
k pﬁednastavenému skládání)
- Skládání a nastavení sklonu pﬁes 1 dvojãinn˘ ventil
(Elektrické spínání)

Rovnotlaká armatura
Rovnotlaká armatura pro ﬁídicí terminál AMASET+
je umístûna uprostﬁed postﬁikovacích ramen.
Nejmodernûj‰í motorové ventily umoÏÀují rychlé
pﬁepínání bez prokapávání postﬁiku. Nastavení rovnotlaké armatury na velikost trysek lze provádût rychle
a snadno pomocí pﬁehledného v˘poãetního kotouãe.

Manuálnû ovládaná armatura
Manuálnû ovládaná armatura umoÏÀuje postﬁikování
bez jakéhokoliv elektrického pﬁipojení. Hlavní vypínaã,
manuální seﬁizování tlaku a pﬁepínání tﬁí nebo pûti
sekcí jsou ‰ikovnû ergonomicky rozmístûny.
Díky rovnotlakému zaﬁízení zÛstává rozstﬁikované
mnoÏství na hektar konstantní i pﬁi spínání jednotliv˘ch
sekcí.
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Obûh roztoku UF
Logické a pohodlné

Obûh roztoku je u konstrukãní ﬁady UF optimalizován
z hlediska pohodlí obsluhy a minimálních zbytkov˘ch
mnoÏství.

Vyãi‰tûní ãásteãnû naplnûného zásobníku je moÏné
stejnû jako cílené vyprázdnûní sacích a tlakov˘ch filtrÛ
je‰tû pﬁed otevﬁením krytu filtrÛ.

AMATRON+ – provedení vãetnû DUS, s rychl˘m
vyprázdnûním a s vnûj‰ím mycím zaﬁízením

1 Spínání Vario na sací stranû
2 Spínání Vario na tlakové stranû
3 Kohout míchacího agregátu

Sací strana
Tlaková strana

2

Vratn˘ odtok

3
Plnicí injektor
âi‰tûní uvnitﬁ
âi‰tûní vnû

1

Komfortní soubor pro dálkové ovládání obûhu postﬁikovacího roztoku
Jedna varianta se třemi funkcemi pro veškeré postřikovače UF s počítačem AMATRON+
• Automatick˘m zastavením plnûní se sepne sací
kohout pﬁi dosaÏení poÏadovaného mnoÏství náplnû.
• Automatické odpojení míchadla pﬁi náplni < 5 %
(jmenovitého objemu) vede k mal˘m zbytkov˘m
mnoÏstvím.
• âi‰tûní postﬁikovacího vedení, zásobníku a míchadla
lze zajistit zaﬁízením AMATRON+. UÏivatel jiÏ nemusí
opou‰tût kabinu.
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UF
DUS

Systém regulace trvalého tlaku v ramenech (DUS)
Geniálnû snadn˘ – tak funguje DUS

Pﬁed zaãátkem pracovní ãinnosti se cel˘ systém vãetnû
postﬁikovacího potrubí pod tlakem zaplaví v opaãném
smûru postﬁikem. Postﬁikovací potrubí je stále naplnûné
a lze jej okamÏitû pouÏít v ‰íﬁce celého pracovního
zábûru. Nepﬁíjemné ãekání na zaãátku pole odpadá. Po
kaÏdém vypnutí jednotliv˘ch sekcí, pﬁi kaÏdém otáãení
a bûhem pﬁepravy kontinuálnû cirkuluje postﬁik v systému. To je moÏné díky tlakové regulaci AMAZONE,
která zaji‰Èuje bezpeãnou cirkulaci postﬁiku.

z ãerpadla

Díky DUS se bezpeãnû vystﬁíháte usazování, ucpávání
nebo segregace do postﬁikovacího potrubí. Koncentrace postﬁiku zÛstává aÏ k tryskám konstantní, takÏe bez
problémÛ mÛÏete spustit proces postﬁikování napﬁ. po
zmûnû druhu postﬁiku.
Kompletní potrubní systém postﬁikovaãe se pﬁi ãi‰tûní
zcela propláchne aÏ k tryskám ãistou vodou. Bûhem
ãi‰tûní se do nádrÏe na postﬁik odvádí koncentrovan˘
postﬁik pﬁes systém regulace trvalého tlaku v ramenech.

Tlakov˘ redukãní ventil

Zpûtn˘ ventil
Tok postﬁiku se pﬁivádí od tlakového regulátoru k tlakovému redukãnímu ventilu a protéká pod niÏ‰ím tlakem dál ke ‰krticí klapce. Tok postﬁiku nyní protéká
v opaãném smûru pﬁes postﬁikovací potrubí zpût do nádrÏe.

do nádrÏe

Vypnut˘
ventil
jednotlivé
ãásti
ramen

Postﬁikovací potrubí

Vnûj‰í ãi‰tûní
Pomocí vysokotlakého čističe urãeného pro vnûj‰í
oãistu zaﬁízení lze postﬁikovaã dÛkladnû zvenãí oãistit
okamÏitû po ukonãení práce na poli. Cívka, na níÏ je
namotáno 20 metrÛ hadice, zaji‰Èuje pracovní tlak
10 barÛ a umoÏÀuje efektivní ãi‰tûní pﬁi nízké spotﬁebû
vody.

Vnitﬁní ãi‰tûní
Sériovû dodávané zaﬁízení na vnitﬁní ãi‰tûní nádrÏe
s rotaãní tryskou zajistí rychlé a efektivní vyãi‰tûní
nádrÏe. Hladké stûny nádrÏe bez otvorÛ a ohybÛ
umoÏÀují bezvadnou funkãnost a snadnou kontrolu
zaﬁízení.
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Ramena s leteckou konstrukcí
Vysoce stabilní a velmi
lehká souãasnû

3násobn˘ závûs s tlumením nárazÛ
do tûÏk˘ch pracovních podmínek

Ramena postﬁikovaãÛ AMAZONE jsou díky speciální konstrukci profilu souãasnû vysoce stabilní a velmi lehká. Pouzdra trysek s integrovan˘mi
membránov˘mi, zpûtn˘mi ventily umístûná v profilech
spolehlivû zamezují prokapávání trysek. Bajonetové uzávûry s automatick˘m zaji‰tûním zabezpeãují
rychlou v˘mûnu trysek bez pouÏití náﬁadí. Pro
ve‰keré aplikaãní pﬁípady a pro jakákoliv mnoÏství
rozvádûného postﬁiku nabízíme správné trysky,
napﬁ. pro kapalné hnojení a proti rozná‰ení kapének
postﬁiku vûtrem.

Ve‰kerá postﬁikovací ramena AMAZONE se sériovû
dodávají se
1. zaﬁízením na vyrovnávání vibrací pro utlumení vertikálních kyvn˘ch pohybÛ,
2. silentbloky s kulov˘m závûsem za úãelem utlumení
horizontálních pohybÛ a
3. pruÏinami pro závûs cel˘ch ramen postﬁikovaãe
s tlumením nárazÛ.
Prostﬁednictvím rovnûÏ sériov˘ch komponent – hydraulické v˘‰kové seﬁizování a rozpûrka – docílíte pﬁesného
podélného a pﬁíãného rozvádûní postﬁiku.

Perfektní konstrukce ramen
V pﬁípadû pﬁíkr˘ch srázÛ a velk˘ch pracovních zábûrÛ
je úãelné pouÏívat hydraulické seﬁizování sklonu.
Rychlé a pﬁesné naklánûní ramen a jejich navracení
do v˘chozí polohy lze provádût pomocí hydraulick˘ch
ventilÛ nebo elektrohydraulick˘ch funkcí pﬁes poãítaã
AMATRON+.

Ramena postﬁikovaãÛ AMAZONE v provedení Q-plus
a Super S jsou schválená institutem JKI. SplÀují
tudíÏ nejnároãnûj‰í evropské poÏadavky kladené na
pﬁístroje pro ochranu rostlin – Porovnejte!

UF 1201 s rameny Super-S 18 m
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UF
Ramena

Porovnejte sami!
Ramena postﬁikovaãÛ
AMAZONE – správná
my‰lenka se prosadí
Kompaktnost je velkou pﬁedností!
Díky nepatrné vzdálenosti tûÏi‰È i lehké a stabilní
konstrukci lze snadno pﬁepravovat náﬁadí. Odlehãení
pﬁední nápravy je men‰í neÏ u celé ﬁady konkurenãních
strojÛ.
Bezpeãná jízda!
Pﬁehled v silniãním provozu je pﬁíkladn˘. Tam, kudy
projede traktor, projedou také postﬁikovací ramena. Îádné komponenty nepﬁesahují obrys, nehrozí
po‰kození ramen, minimální pﬁepravní rozmûry.

V‰echno sedí!
Ramena jsou pevnû usazená v pﬁepravních hácích.
Îádné klapání pﬁi jízdû! UloÏení ramen na traktoru
zamezuje jejich opotﬁebení. Rychlá jízda není problém.
âistá práce!
Z postﬁikovacích ramen nekape na traktor nebo ﬁídicí
panel postﬁik a ramena se nedot˘kají kabiny traktoru.

NejdÛleÏitûj‰í ukazatele
BezúdrÏbov˘ provoz
Dlouholeté zku‰enosti s v˘robou postﬁikovacích
ramen se nyní vyplácejí: Kónick˘ kloubov˘ ãep je
inteligentním stﬁedobodem promy‰lené filozofie
v˘roby postﬁikovacích ramen! Postﬁikovací ramena
jsou usazená na kónickém kloubovém ãepu, aniÏ by
vykazovala jakoukoliv vÛli, a i po uplynutí dlouh˘ch let
je i nadále zaji‰tûna jejich optimální funkãnost.

Dlouhá Ïivotnost
Standardní pouÏívání nerezové oceli, elektrostatického lakování (standard automobilového prÛmyslu)
i cílená aplikace plastÛ a hliníku jsou garantem dlouhé
Ïivotnosti zaﬁízení.
V˘luãnû u firmy AMAZONE: Ve‰kerá hydraulická
‰roubení jsou vÏdy z nerezu!
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Postﬁikovací ramena Q-plus
Vysoce stabilní a velmi lehká souãasnû
12 – 12,5 – 15 metrÛ

Hydraulické skládání se provádí pﬁes v˘konné hydraulické válce. Sériovû nabízíme: Hydraulické v˘‰kové
seﬁizování, 3násobné utlumení nárazÛ a jednostranné
skládání po smûru jízdy vlevo. 80 mm ‰iroké profily
zaji‰Èují vynikající stabilitu.
Ramena Q-plus lze okamÏitû rozkládat po dosaÏení
poloviãní v˘‰ky. Skládat je lze v jakékoliv v˘‰ce. K dispozici musí b˘t dva hydraulické ventily:

Zaji‰Èování a odji‰Èování ramen Q-plus
se provádí automaticky. Funkce skládání
a rozkládání ramen a seﬁizování náklonu
lze ovládat elektricky (nadstandard) nebo
hydraulicky.
Ramena Q-plus lze rozkládat také manuálnû. Pﬁi manuálním skládání a rozkládání se vyuÏívá masivních
taÏn˘ch a tlakov˘ch pruÏin bez zaji‰Èovacích západek.

-

Centrální vedení hadic zaji‰Èuje ãisté a rovné poloÏení
v‰ech hadic a kabelÛ.

Dvojãinn˘ ventil pro seﬁizování v˘‰ky
Dvojãinn˘ ventil pro skládání/rozkládání ramen
Dvojãinn˘ ventil pro hydraulické seﬁizování
sklonu (nadstandard)

Manuálnû sloÏená ramena Q-plus

UF 901 s rameny 15 m Q-plus
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UF
Ramena Q-plus

Rozdûlení ramen a varianty jejich sklopení

Pracovní zábûry

Hmotnost

RozloÏení trysek

12 m (Pﬁepravní ‰íﬁky 2,56 m)

202 kg

5-4-6-4-5

12,5 m (Pﬁepravní ‰íﬁky 2,56 m)

202 kg

5-5-5-5-5

15 m (Pﬁepravní ‰íﬁky 3,00 m)

228 kg

6-6-6-6-6

3 metrÛ

Jednostranné skládání
ramen Q-plus
Ramena Q-plus lze sériovû sklápût jednostrannû vlevo
po smûru jízdy.
Ramena Q-plus lze na pﬁání vybavit zaﬁízením na
pﬁedvolbu jednostranného sklápûní vlevo a vpravo.
Pﬁedvolba tûchto hydraulick˘ch funkcí se provádí elektricky na terminálu AMASET+, AMASPRAY+ nebo
AMATRON+. V pﬁípadû rozloÏen˘ch ramen se po
navolení pﬁíslu‰né strany postﬁikovacích ramen opût
sloÏí pouze tato strana.

Na pﬁání lze opatﬁit tlaãítka
na terminálu AMASET+
a AMASPRAY+ funkcemi
pro spínání krajních nebo
koncov˘ch trysek.
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Ramena Super-S
Velmi úzká pﬁepravní ‰íﬁka ãinící pouh˘ch 2,40 m u v‰ech ramen Super-S
15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 metrÛ

Postﬁikovací rameno Super-S se sklápí nebo vyklápí
plnû automaticky hydraulick˘m válcem. V transportní poloze je rameno umístûno velmi kompaktnû za
základním strojem s transportní ‰íﬁkou pouze 2,40 m.
Transportní v˘‰ka je pﬁi standardním traktoru asi
2,90 m. Rameno Super-S s vícenásobnû ohranûn˘mi
ocelov˘mi profily ‰irok˘mi aÏ 140 mm je velmi stabilní. Se závûsem s trojnásobn˘m tlumením rázÛ,
s hydraulick˘m seﬁizováním v˘‰ky a s pruÏn˘mi
kluzn˘mi sanicemi je rameno Super-S spolehlivû vedeno ve správné vzdálenosti nad porostem.

UF 1801 s rameny Super-S 24 m

Centrální kyvný čep

Pružinový tlumicí systém
omezující horizontální
kmitání

Kloub napříč ke
směru jízdy

Blokování
postřikovacích tyčí
Pružinový tlumicí systém
omezující vertikální kmitání
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UF
Ramena Super-S

Rozdûlení ramen a varianty jejich skládání
Pracovní zábûry

RozloÏení trysek

Hmotnost

15 m

415 kg

6-6-6-6-6

423 kg

7-6-6-6-7

429 kg

6-8-8-8-6

541 kg

8-8-8-8-8

544 kg

6-6-6-6-6-6-6

539 kg

6-6-6-6-6-6-6

561 kg

6-6-8-8-8-6-6

27 m

610 kg

6-6-6-6-6-6-6-6-6

28 m

611 kg

8-8-8-8-8-8-8

16 m

18 m
20 m
21 m

21/15 m

24 m

Pﬁedvolba skládání ramen
Jednostranné skládání lze provádût pomocí terminálu AMASET+, AMASPRAY+ a AMATRON+
nebo prostﬁednictvím hydraulick˘ch ventilÛ.

Jednostranné skládání

Skládání ramen Profi
Skládání ramen Profi je elektrohydraulické ovládání ramen pomocí cirkulujícího oleje. Funkce seﬁizování v˘‰ky,
rozkládání/skládání, jednostranného skládání, sniÏování ‰íﬁky ramen a seﬁizování sklonu (Profi I) lze snadno
ovládat pomocí terminálu AMATRON+ nebo joysticku. Dodateãné naklonûní ramen do patﬁiãného úhlu lze realizovat pomocí profisklápûní II.
Naklonûní ramen do
pﬁíslu‰ného úhlu

DistanceControl
U ramen Super-S lze provádût také plnû automatické vedení ramen DistanceControl.
DistanceControl umoÏÀuje automatickou
v˘‰kovou regulaci a regulaci náklonu
ve spojení s profisklápûním I nebo II.

Senzory snímající
úhel naklonûní

Ultrazvukov˘ senzor

Ultrazvukov˘ senzor
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Specialista na postﬁikovací techniku radí...
...niÏ‰í míra uná‰ení postﬁiku vûtrem i pﬁi vy‰‰ích rychlostech vûtru

Prostﬁednictvím injektorov˘ch trysek lze rozstﬁikovat
prostﬁedek na ochranu rostlin s velmi malou mírou uná‰ení
postﬁiku vûtrem.
Lze je univerzálnû pouÏívat na obilí, ﬁepu, brambory atd. Na
základû rozstﬁikování hrub˘ch kapek postﬁiku lze tyto trysky
pouÏívat i v pﬁípadû vy‰‰ích rychlostí vûtru.
Trubkové kryty trysek umístûné vnû nebo na pﬁání pﬁes cel˘
pracovní zábûr ramen postﬁikovaãe zaji‰Èují ochranu trysek.
AMAZONE zemûdûlcÛm nabízí ‰irokou paletu
trysek od v‰ech renomovan˘ch v˘robcÛ.

Trysková hlava s jedním a nûkolika
otvory
Neprokapávající hlavy trysek s bajonetov˘m uzávûrem
systému Teejet umoÏÀují rychlou v˘mûnu trysek.
Trojnásobná trysková hlava je na pﬁání vhodná v pﬁípadû
ãasté v˘mûny trysek vyvolané rÛzn˘m zpÛsobem aplikace na
rÛzn˘ch kulturách.

Kapalina

Trysková
hlava
Vzduch

Vzduch

Injektorová
vloÏka
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UF
Trysky

K ekologicky šetrné aplikaci na okrajích pole
je k dispozici elektrické spínání trysek.
Pomocné trysky
K rozšíření standardní pracovní šířky může být připojena asymetrická tryska (typ IS výrobce Lechler). To je
důležité zejména tam, kde nejsou dostatečné vzdálenosti pojezdových stop.

Koncové trysky
Pokud musí být z důvodu platných předpisů ponechána nepostříkaná mezera jeden metr od okraje pole,
může být použito spínání koncových trysek.

Hraniční trysky
K postřikování na hranici mezi dvěma citlivými kulturami mohou přesně ohraničit postřikovací obrazec
hraniční trysky.

Kapalné hnojení –
bezpeãné a pohodlné
Firma AMAZONE nabízí pro kapalné hnojení trysky
se 3mi, 5ti a 7mi otvory urãené k rozvádûní velk˘ch
kapek postﬁiku.

Pro provádûní bezproblémového pozdního pﬁihnojování
kapaln˘m hnojivem dodáváme
samostatn˘ svazek taÏen˘ch
hadic. Díky hliníkov˘m profilÛm
lze provést rychlou pﬁestavbu
postﬁikovaãe. ZávaÏí VA
vylep‰ují polohu taÏen˘ch hadic v porostu.
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Mal˘ samohyb: UF s ãelní nádrÏí

Obzvlá‰tní pﬁednosti snadno ovladateln˘ch traktorÛ
s nástavbov˘mi stroji vÛãi závûsn˘m postﬁikovaãÛm
na men‰ích a nerovnomûrn˘ch pozemcích stejnû jako
i dobré chování na svazích jsou dobr˘mi argumenty
pro ﬁe‰ení s ãelní nádrÏí.
Ov‰em i ve tﬁídû samohybÛ 3000 litrÛ bude zajímavou
alternativou pohodln˘ traktor s kvalitnû vybavenou
kombinací neseného postﬁikovaãe a ãelní nádrÏe.

Citát Top Agrar 10/2008:
„Spoleãnosti AMAZONE se inteligentním ﬁízením
toku tekutiny podaﬁilo dosáhnout, Ïe ãelní nádrÏ
skuteãnû splÀuje provozní poÏadavky.“
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Pﬁíklady pouÏití:
Obdûlávání nebo úprava vlastností
pozemku 60-150 ha:
Traktor 80-160 HP s UF 901/1201 a FT 1001
Objem zásobníku 1900 l / 2200 l
Zemûdûlsk˘ podnik nebo v˘dûleãn˘
provoz 150-400 ha:
Hlavní traktor 140-220 HP s UF 1501/1801
a FT 1001
Objem nádrÏe 2500 l / 2800 l
Pûstování zeleniny:
Velká manévrovatelnost a maximální pﬁeváÏen˘
objem

UF
âelní nádrÏ

Pﬁednosti ãelní nádrÏe
Pﬁednosti vÛãi taženému postﬁikovaãi

Pﬁednosti vÛãi samochodu

Kompaktní jednotka

Znaãná cenová v˘hoda

Men‰í stranové sjíÏdûní na svahu

Povolení k provozu na veﬁejn˘ch komunikacích aÏ
do rychlosti 50 km/h

Dobré vyváÏení pﬁední nápravy balastní zátûÏí vede
k dobr˘m jízdním vlastnostem ve svahovitém terénu
Rychlej‰í srovnání na souvratí a na v˘bûÏcích

S Fasttrac je povolená rychlost 80 km/h
Traktor je pouÏiteln˘ i pro jiné ãinnosti

Lep‰í ovladatelnost na mal˘ch plochách
Kompaktní transport i na úzk˘ch cestách a pﬁi
prÛjezdech mûsty
âelní nádrÏ tvoﬁí souãasnû i pﬁední zatíÏení
a umoÏÀuje dokonalé vyváÏení
SníÏení tlaku na pÛdu
Cenová v˘hoda

âelní nádrÏ slouÏí jak ke zvût‰ení objemu nádrÏe, tak i jako pﬁední zátûÏ.

25

Automatické ovládání ﬁízením toku (Flow-Control)
Pozoruhodností FT 1001 je 100% integrace ãelní
nádrÏe do neseného postﬁikovaãe prostﬁednictvím
elektronického ovládání stupnû naplnûní Flow-Control v osvûdãeném zaﬁízení AMATRON+. Technick˘m
základem ﬁízení toku (Flow-Control) jsou obû elektronická mûﬁidla stupnû naplnûní zásobníkÛ a dva injektory s vysok˘m v˘konem. Pﬁenosov˘ v˘kon v kaÏdém
smûru ãiní aÏ 200 l/min. Roztok je vÏdy dokonale
homogenní.
Zaﬁízení AMATRON+ automaticky ﬁídí obûh roztoku
tak, Ïe je trvale zaji‰tûno dokonalé rozloÏení hmotnosti.
Pﬁedchází se tak pﬁedãasnému odlehãení pﬁední nápravy. V závislosti na stavu naplnûní se z pﬁední nádrÏe
vãas odãerpává nov˘ roztok, aby nesen˘ postﬁikovaã
nebyl nikdy vyprázdnûn dﬁíve neÏ pﬁední nádrÏ. Roztok
pﬁitom zÛstává stále homogenní.
Pﬁi ruãním ovládání je také moÏné pﬁivést do pﬁední
nádrÏe pouze ãistou vodu.

Automatizovan˘ pohyb tekutiny
pﬁi ﬁízení toku (Flow-Control)

1 AMATRON+
2 Injektory s velk˘m v˘konem
3 Spínací ventily pro injektory
4 Elektronické indikátory stavu
naplnûní

5 âerpadlo ﬁízeného toku
Flow-Control 115 l/min

6 Vnitﬁní ãi‰tûní
7 Postﬁikovací ãerpadlo UF
8 Postﬁikovací vedení
26

UF
Ovládání FT/manipulace

Manipulace a transport
AÈ jiÏ na dvoﬁe nebo ve stodole: Pro kompaktní kombinaci na transportních koleãkách se vÏdy najde odpovídající odstavn˘ prostor. Snadná obsluha pﬁesvûdãí jiÏ
po nûkolika pracovních smûnách.
Vnitﬁní ãi‰tûní postﬁikovací kombinace se zaji‰Èuje
zásobníkem ãisté vody UF. Pﬁídavná nádrÏ vody 100 l
umoÏÀuje ﬁádné ãi‰tûní podle evropsk˘ch smûrnic (zásoba ãisté vody alespoÀ 10 % objemu zásobníku)
Kompaktní jednotka traktor - postﬁikovaã je pﬁi transportu v˘hodou, právû pﬁi úzk˘ch mûstsk˘ch prÛjezdech.
Vzhledem k promy‰lené konstrukcí FT se jenom stûÏí
vyskytnou omezení v˘hledu.
Zaﬁízení AMAZONE FT 1001 vyhovuje v‰em
pﬁíslu‰n˘m smûrnicím a normám EU t˘kajících se dopravní bezpeãnosti.
Je nezbytné pouÏít doplÀkové osvûtlení, pokud je
osvûtlení traktoru zakryto. Zakrytá potkávací svûtla
traktoru musí b˘t zdvojena na stﬁe‰e traktoru. MontáÏ
na pﬁední nádrÏi není pﬁípustná.

včetně rozdělení obrazov

ky

Kamerový systém dodávaný na přání, který se instaluje
na čelní nádrž a nesený postřikovač, zajišťuje v nepřehledných provozních situacích vyšší bezpečnost před
i za strojem. Antireflexní monitor s vysokým rozlišením
disponuje osvětlením pozadí a může současně zobrazovat i dvě kamery.
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UF
Technická data

Technická data
UF 901 · UF 1201 · UF 1501 · UF 1801
UF 901
UF 901
UF 1201
UF 1201
UF 1501
UF 1501
UF 1801
UF 1801
12 m Q-plus 15 m Q-plus 18 m Super-S 21 m Super-S 21 m Super-S 24 m Super-S 24 m Super-S 28 m Super-S
115 l/min
160 l/min
160 l/min
210 l/min
210 l/min
250 l/min
250 l/min
250 l/min
Armatura
Armatura
Armatura
Armatura
Armatura
Armatura
Armatura
Armatura
NG 5násobná TG 5násobná NG 5násobná TG 7násobná TG 5násobná TG 7násobná TG 7násobná TG 9 násobná
AMASET+ AMASPRAY+ AMASET+
AMATRON+ AMASPRAY+ AMATRON+ AMASPRAY+ AMATRON+
Skuteãn˘ objem (l)

1050

1050

1350

1350

1720

1720

1920

1920

Prázdná hm. (kg)

660

680

925

1040

1175

1210

1240

1290

Délka (m)

1,55

1,55

1,60

1,60

1,85

1,85

1,85

1,85

V˘‰ka (m)

2,46

2,46

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

Pﬁepravní ‰íﬁka (m)

2,65

3,00

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

Seﬁízení v˘‰ky (m)

0,50 - 2,10

0,50 - 2,10

0,50 - 2,20

0,50 - 2,20

0,50 - 2,20

0,50 - 2,20

0,50 - 2,20

0,50 - 2,20

FT 1001
FT 1001, Flow-Control
Základní hmotnost (kg)
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Jmenovit˘ objem (l)

1000

Skuteãn˘ objem (l)

1125

Pﬁípustná celková
hmotnost (kg)

1475

Obrázky, obsah a technická data jsou nezávazné!

Buìte úspû‰ní s postﬁikovaãi znaãky AMAZONE

Postﬁikovaã UG,
2200 - 3000 litrÛ,
15 aÏ 28 m

Postﬁikovaã UX,
3200 - 4200 - 5200 - 6200 - 11200 litrÛ,
15 aÏ 40 m

Samochod Pantera,
4000 litrÛ,
24 aÏ 40 m
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