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Cirrus ja uued kahekettalised seemendid TwinTeC +



Juba tuttav ühekettaline RoTeC pro
• Väga täpne töösügavuse hoidmine

• Väga ühtlane tärkamine

Seemendid
.

• Väga ühtlane tärkamine

• Seemnepesa tihendamine ja garanteeritud katmine

AGA:

Paljude meie klientide soov kahekettalise seemendi j ärele

Klientide head kogemused mis on saadud konkurentide kahekettalistest lahendustest 

• Konkurentide hea turundus

� kahekettaline lahendus on saanud trendiks
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Seemendivannas

Seemendi

Testratas Control+

Cirrus 6003-2 ja TwinTeC+
Kahekettaline seemendi TwinTeC+

Reguleerimisvõimalusega piid

Seemendi

Tehniline lahendus

1. Massiivne konstruktsioon 

2. Vahetatav seemendikorpus 

3. Valatud seemendivannas

4. Suuremõõtmeline testratas

Argumendid

1. Sobivus erinevatesse kasutustingimustesse, pikk kasutusiga1. Sobivus erinevatesse kasutustingimustesse, pikk kasutusiga

2. Kompaktne ehitus

3. Hea töösügavuse hoidmine

4. Testratta suur läbimõõt ja lihtne vahetusvõimalus
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Catros XX03 Special – paljude proovitud eelistega uus  mudel

Juba tuttavad 
tihendusrullid

Uus raam
Uus töösügavuse 

reguleerimine

Säilib ühekettakinnitus
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Töösügavuse reguleerimine toimub 
Kandetala pööramisega

Reguleeritavad välimised
vannased



• Kergem (- 100 kg 3m) ja odavam (ca. - 3000 €) 
• Töösügavused:
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• Töösügavused:
– 3-12 cm (460mm siledad kettad)
– 5-15 cm (510mm hambulised kettad)

• Saadaval töölaiustele 2,5; 3; 3,5; 4m (ühes osas)
• Saadaval alates juuni 2017



Uus järelveetav 7, 8 ja 9m Catros

• „ContourFrame“ raamiehitus tagab ühtlase 

töösügavuse kogu töölaiuse ulatuses

• Lihtne ja kiire masina viimine 

transpordiasendisse

• Lubatud transpordikiirus kuni 40km/h

• Juba tuttavad, ennast tõestanud kettalaagrid

• Töösügavuse muutmine ketaste kandetalade 

hüdraulilise keeramisega

• Soovi korral libisti Gruchbord kas ketaste ees, 

taga või korragataga või korraga

• AMAZONE kvaliteet!
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Argus Twin



Mis mõjutab külvipilti negatiivselt?

� Ebakvaliteetne väetis

� Liigselt kulunud külvilabad

� Külvilabadele paakunud väetis

� Kallakutel väetamine

� Kiirendused ja pidurdused

Seite 89

Argus Twin kompenseerib need efektid!

Iga ristjaotuse parendus mõjub positiivselt nii saa gile kui 
selle kvaliteedile! 

Arnd Kielhorn, PM Düngetechnik © AMAZONE 2016



Argus Twin

7 radarandurit väljakülviseadme mõlemal poolel:
� Mõõdavad väetiseterade lennutrajektori
� Argus Twin töötab on-line, see tähendab et jooksvalt mõõdetakse ja 

korrigeeritakse töölaiust
� Töölaiuse korrigeerimine toimub pealeandepunkti muutmisega
� Vastupidav lahendus – tolmu ja niiskuse kindel

Seite 90



Üksikpihustilülitus AmaSwitch ja AmaSelect

AmaSwitch – üksikpihusti lülitus
AmaSelect – üksikpihusti lülitus ja valik

AmaSwitch AmaSelect

Seite: 91Klemann - 06.02.2017 - © AMAZONE 2016

AmaSelect – üksikpihusti lülitus ja valik

Eelised: 
– Väikseimad töölaiused
– Maksimaalne tasuvus

Koos LED töötuledega





Sertifitseerimine AEF andmepanka

• Oma seadmeid ja terminale on sertifitseerinud juba 24 erinevat 
põllumajandusmasinate tootjat. 

• Andmebaas on nüüd saadaval ka App-ina nii Android kui iOS (Apple) 
telefonidele. telefonidele. 
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Väetiseandmete App, ligi 40.000 allalaadimist
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AMAZONE Cayron 200



Hüdrauliline kivikaitse

Suur rakendusjõud 2000 kg

• Ka kõige raskemates tingimustes on tagatud hõlma kindel kulgemine 

soovitud künnisügavuses. 

Uut kivikaitselahendus iseloomustavad järgmised pun ktid:

soovitud künnisügavuses. 

Suur väljatõusumaa 45 cm

• Piisav ka suurtel töösügavustel

Piisav külgmine 20 cm

• Kui adrakorpus tabab kivi külgpinda, säilitatakse hõlma töösügavus 

tänu selle külgleevendusele ja külvipilti ei mõjutata. 

Lisaks poltkaitse ekstreemjuhtudeks

Seite: 96PM – © AMAZONE 02/2016 TTT                                                                                           Cord Bergmann



� 5 erinevat seeriat, 3- kuni 6- hõlma, traktoritele 60 kuni 380 hj

� spetsiaalkarastusega ©plus kuluvosad 

� paljud adra detailid kuumpressitud ja karastatud 

Uus pöördader Cayros

� paljud adra detailid kuumpressitud ja karastatud 

� üheosaline raam

� standardvarustuses neljaosaline töölaiuse reguleerimine 

� lisavarustuses astmevaba töölaiuse reguleerimine 

� kompaktne, ülevaatlik reguleerimiskeskus 

� valikus 4 erinevat kivikaitselahendust 
• lõikepolt
• poolautomaatne
• poolautomaatne hüdrauliline • poolautomaatne hüdrauliline 

• Täisautomaatne hüdrauliline koos survereguleerimisega

� suur valik erineva kujuga hõlmasid

� üheosaline haakeraud

97Verkaufsförderung - Produktschulung Cayros
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TIM (Tractor Implement Management)

• Tractor Implement Management teeb traktorist ja tema külge haagitud 

rulloonpressist (Fortima või Comprima) ühe üksuse. 

• ISOBUS-võimekusega rulloonpressi ja ISOBUS-võimekusega traktoriga saate kogu 

töökäikude juhtimise jätta eletroonika hooleks. töökäikude juhtimise jätta eletroonika hooleks. 

• Press sekkub traktori juhtimisfunktsioonidesse ja võtab üle nende juhtimise näiteks 

peatab traktori ja avab pressi tagaseina. 



TIM (Tractor Implement Management)

Kuidas see toimib?

1. Pressimiskambri täitumisel peatatakse traktor automaatselt

2. Toimub rulli automaatne sidumine, peale mida avatakse automaatselt pressi 2. Toimub rulli automaatne sidumine, peale mida avatakse automaatselt pressi 

tagasein. 

3. Peale rulli väljutamist suletakse tagasein. 

4. Sõidu uuesti alustamise peab käivitama traktorist. (tööohutus!).
*Punktid 2 & 3 on Combi-Masinatel standardvarustuses juba olemas, soolomasinatel käivitatakse need üle TIM funktsiooni. 

Kasu?Kasu?

• Juhtimiskoormuse vähendamine – juhtimisvigade vähendamine

• Tootlikkuse suurendamine



Kuidas see toimib?

• Niitelatid või kettad moodustavad eraldiseisvad osalaiused ja nende tööd hakatakse 

automaatselt, sõltuvalt asukohast juhtima. 

• GPS saatja määrab CCI terminalile ja selles baseeruvale SectionControl-tarkvarale masina 

täpse asukoha.

Section Control – osalaiuste juhtimine

täpse asukoha.

• Vastavalt eelnevalt sisestatud juhtimisfunktsioonidele toimub nende kohene käivitumine.

• Saadaval järgmistele masinatele: Easy Cut B1000, BiG M 420, Swadro 1400 ja 1400 Pluss, 

Swadro 2000.



Suurepakipressi BiG Pack kaaluseade

• Suurepakipressi KRONE BiG Pack on võimalik 

varustada kaaluseadmega

• Pressimiskanalisse paigaldatakse neli 

kaaluandurit.kaaluandurit.

• Iga palli kaal lisatakse pallilugejas kogukaalule.

• Iga palli kaal dokumenteeritakse.

• Kaalusüsteem töötab täpsusel +/- 2,5%.



Suurepakipressi BiG Pack niiskusemõõtja

• KRONE suurepakipressi BIG Pack on võimalik varustada niiskuse mõõtjaga.

• Selleks paigaldatakse pressimiskanalisse kaks niiskusandurit.

• Niiskust mõõdetakse terve paki ulatuses.

• Niiskusenäit salvestatakse palliloendurisse.• Niiskusenäit salvestatakse palliloendurisse.

• Aktuaalne niiskus on loetav terminali ekraanilt.



Kogurkäru kaaluseade

• Krone kogur- Ja transpordikärud on soovi korral varustatavad kaaluseadmega. 

• Kaaluseade koosneb kolmest mõõtepunktist mis pakuvad täpsust +/- 3 %.

• Koormate kaalud salvestatakse terminalis. 



CropControl BiG X

• CropControl on intelligentne saagikuse mõõtmise lahendus.

• Vastavad andurid on paigaldatud viimastele eelpressimisvaltsidele.

• Mõõdetakse läbivat rohumassi kogust reaalajas.

• Andmed salvestatakse ja soovi korral koostatakse saagikuse kaart.• Andmed salvestatakse ja soovi korral koostatakse saagikuse kaart.



Constant Power BiG X

• Automaatne mootori piirkoormuse juhtimine

• Constant Power- piirkoormuse juhtimine reguleerib masina liikumiskiirust sõltuvalt 

hetkelisest  mootorikoormusest tagades sellega ühtlase masinakoormuse ja 

väiksema kütusekulu.väiksema kütusekulu.



KroneNIR BiG X

• NIR- andur väljastab peenestatava massi niiskuse andmeid täpsusega +/- 3%.

• Andmed on võimalik kohaspetsiifiliselt salvestada ja vajadusel saata koduarvutisse.



AutoCalibrate BiG X 600 – 1100 & ZX / TX

• AutoCalibrate kujutab endast automaatset online BIG-X saagikusemääraja 

CropControl kalibreerimislahendust. 

• Integreeritud kaaluseadmega kogurkäru edastab üle GPRS ühenduse hekseldile 

peenestatud massi kaalu.peenestatud massi kaalu.

• Saadud andmeid võrreldakse, vajadusel korrigeeritakse.
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