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Väetisekülvi neli väljundit

Kvaliteet – Innovatsioon – Täpsus – Teenindus

Parem kvaliteet

Kõrgekvaliteediliste materjalide kasutamine modern-

setes valmistusprotsessides garanteerivad pika kasu-

tusea ja kõrge edasimüügiväärtuse. Kvaliteedikontrolli 

teostatakse pidevalt, kõige uuemate meetoditega.  

Innovatsiooni jõud

Rohkem kui 85 aastat kogemusi väetisekülvikute 

arendamisel ja tootmisel ühendatuna uusimate saavu-

tustega teaduse ja katsetuste vallas on kõik ühenda-

tud tähistusse ZA-M.

Suurim täpsus

On tähtis, et väetis – tihti suurim osa tootmiskuludest – 

oleks maapinnal olemas täpseimal ajal täpseimas kohas. 

Aktuaalsed testid tõestavad järjekordselt, et AMAZONE 

väetisekülvikud neid kõrgeid nõudmisi, mis puudutab 

punkti täpseim koht, kindlalt täidavad. 

Aktiivne teenindus

Kiire ühendus meiega tagab usalduse. AMAZONE 

väetiselabor väljastab andmeid üle Interneti, E-Maili, 

Faxi ja Telefoni.

Uus generatsioon kokkuhoidlikumaks ja 
loodustsäästvamaks väetamiseks 

Justus von Liebig oli esimene kes avastas mineraalai-

nete tähtsuse taimede toitainete omastamisel. 19 sajandi 

keskel võeti kasutusele esimesed mineraalväetised. 

Täna on nõudlus toiduainete järele millel on ühtlaselt 

kõrge kvaliteet ja milles ei leiduks üleväetamisest tin-

gitud kahjulikke aineid. 

AMAZONE arvestab väetamistehnika arendamisel tai-

mede toitainete omastamise suutlikkusega. Praktilise 

väetamise juures arvestatakse eelkõige toitainete jao-

tuvuse täpsusega.     

AMAZONE pakub Teile väetisekülvikute programmi, 

mis vastab, arvestades väetise jaotuvuse täpsust ja 

äärekülvi täpsuse suutlikust, kõikidele Euroopa Liidu 

normidele.  

Põllumehed usaldavad AMAZONE´t.

Sisukord
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Ülevaade
Igale ettevõttele sobiv külvik lk. 4 – 9
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Väetiselabor lk. 16 /17
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Aktiivne looduse säästmine lk. 20 / 21

AMAZONE äärekülviseade Limiter
Mugav, seisakuteta äärekülv  lk. 22 / 23

Juhtimiskompuutrid lk. 24 – 27

ZA-M profi S varustuspaketiga Safety-Set lk. 28 / 29
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az-strateegia on läbi löönud!

Väetisekülvikud

Lihtne, kindel, usaldusväärne juhtimine!

ZA-M-seeria raam läbis edukalt DLG-Fokus-testi. 

Vastavad testitulemused DLG poolt.

ZA-M 1200
Töölaius 10 m kuni 36 m

Külvisekast 1200 l kuni 2700 l

ZA-M 900
Töölaius 10 m kuni 36 m

Külvisekast 900 l kuni 1700 l

ZA-M 3000 ultra
Töölaius 15 m kuni 48 m

Külvisekast 3000 l kuni 3600 l

ZA-M 1500
Töölaius 10 m kuni 36 m

Külvisekast 1500 l kuni 3000 l

Kõrgendus:

1 x S 350

või

2 x S 350

või

1 x L 800

Kõrgendus:

1 x S 500

või

2 x S 500

või

1 x L 1000

või

S 500 + L 1000

Kõrgendus:

1 x S 600

Kõrgendus:

1 x S 500

või

2 x S 500

või

1 x L 1000

või

S 500 + L 1000

ZA-M ultra

ZA-M 1500

Ülevaade

ZA-M 1200

ZA-M 900

10/03Külvipilt töölaiustel 

24, 36, 40 m AB

10/03 külvipilt töölaiustel 

18, 24, 30 m AB
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Ülevaade

Eelised:

• Külviorganite mehaaniline ajam

• Stabiilne raamikonstruktsioon kandevõimega kuni 1800 kg 

• Külvisekastimaht suurendatav kuni 1700 l 

• Tänu uuele kujule veelgi parem raskuskeskme asetus 

• Madal täitekõrgus

• Parem voolavuse kontroll tänu topeltlehtritele 

• Ohutu ja tõrgeteta töö tänu avatavatele ja lukustatavatele sõeltele 

• Suure vaateaknaga täituvuse näidik 

• Roostevabast materjalist valmistatud väljakülvisüsteem 

• Mugavus ja ohutus tänu kerge juurdepääsuga töölaiuse ja külvinormi 

 reguleerimisseadmetele 

• Hooldusvaba, koormussiduriga kaitstud ajam 

• Perfektne topeltsiibrite süsteem külvinormi reguleerimiseks ja avamiseks/sulgemiseks 

• Sõel võõrkehade vältimiseks, külvinormi määramiseks vajalikud abivahendid, arvestusketas 

•  ZA-M Control-pakett (lisavarustuses) koos AMADOS+ elektrooniliseks, liikumiskiirusest 

sõltuvaks külvinormi reguleerimiseks 

Eelised:

• Madalalasetsev täitmiskõrgus ja suur täitmislaius 

• Stabiilne raamikonstruktsioon kandejõuga kuni 3000 kg 

• Külvisekasti maht suurendatav kuni 3000 l 

• Mugavus ja ohutus tänu külvinormi ja töölaiuse lihtsale reguleerimisele 

• Parim topeltsiibritega külvinormikontroll 

• Ohutu ja tõrgeteta töö tänu avatavatele ja lukustatavatele sõeltele

• Hooldusvaba, koormussiduriga kaitstud ajam

• Perfektne topeltsiibrite süsteem külvinormi reguleerimiseks ja avamiseks/sulgemiseks

• Sõel võõrkehade vältimiseks, külvinormi määramiseks vajalikud abivahendid, arvestusketas

•  ZA-M Control-pakett: elektrooniline, kiirusest sõltuv väljakülvinormi reguleerimine juhtimispuldiga 

AMADOS+ (lisavarustus)

•  ZA-M Tronic-pakett: elektrooniline, kiirusest sõltuv väljakülvinormi reguleerimine juhtimispuldiga  

AMATRON+ (lisavarustus)

•  ZA-M Comfort-pakett: elektrooniline, kiirusest sõltuv väljakülvinormi reguleerimine ja masinafunktsioonide 

elektro-hüdrauliline juhtimine üle juhtimispuldi AMATRON+ (lisavarustus)

• Ühilduvus GPS- ja N-andur-seadmetega (standard AMADOS+ ja AMATRON+)

ZA-M 900 – kompaktne suurus

Külvisekasti maht: 

900 /1250 /1600 /1700 l

Töölaius: 

10 kuni 36 m

az ZA-M pakub igale firmasuurusele sobivat   väetisekülvikut!

ZA-M 1200 ja ZA-M 1500 – varieeruvad suurused

Külvisekasti maht:

1200 /1500 /1700 / 2000 /

2200 / 2500 / 2700 / 3000 l 

Töölaius:

10 kuni 36 m 
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Uued suurused: ZA-M on nüüd saadaval ka suurustega 2200 l,  2500 l, 2700 l ja 3000 l, monteerituna tehases.

Ülevaade

ZA-M 2700 ja ZA-M 3000

Külvisekasti maht: 

2200 / 2500 l

Töölaius: 

10 kuni 36 m

Külvisekasti maht:

2700 / 3000 l 

Töölaius:

10 kuni 36 m

ZA-M 2200 ja ZA-M 2500

Uued, komplektsed masinad koos monteeritud kõrgenduse ja tuledega.

•  Suur täitmisavavus 2,75 m tagab piisava kindlustunde 

suure kopaga täitmisel 

•  Suur mahutavus annab võimaluse mitmete Big-Bag 

kottide laadimise üheaegselt

• Haakida, sõita, külvata!
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Rohkem kindlust, rohkem innovatsiooni – SBS!

Pehme juhtimine Pehme maandumine Pehme kiirendus Pehme heide

Väetist säästvalt tähendab samal ajal ka täpselt 

SBS – Soft Ballistic System

Mineraalväetisega tuleb ümber käia eriti hellalt, 

et seda saaks täpselt jaotada üle terve töölaiuse 

kõikidele taimedele ühtlaselt. Väetist, mis purusta-

takse juba väetisekülvikus, ei ole enam võimalik 

täpselt külvata.

AMAZONE Soft Ballistic System on integreeritud kõi-

kidesse ZA-M väetisekülvikutesse. Segamissüsteem, 

doseerimiselemendid ja väljakülvikettad on optimaal-

selt sobitatud üksteisega. See hoiab väetist ja tagab 

kindla saagi. Vaata ka lisaprospekti. 

AMAZONE Soft Ballistic System see on segamissüs-

teem, mis on vormitud nii, et väetis eemaldatakse 

külvisekastist ühtlaselt. Külvisekasti keskele ei tekki 

väetiselehtrit.  

Väetise langemine võimalikult väljakülviketta keskele 

on äärmiselt tähtis, kuna joonkiirus on selles punktis 

kõige väiksem. 

AMAZONE Soft Ballistic System see on väljakülvike-

taste pöörlemiskiirus 720 p/min mis kiirendab väetist 

ilma seda lõhkumata. Isegi väiksema kujustabiilsusega 

väetised peavad sellele löögile ja kiirendusele vastu. 

AMAZONE Soft Ballistic System – väetisele suunatakse 

ainult see energia, mis tagab vajaliku lennutrajektoori 

saavutamaks täpset külvipilti. 

Pehme maanduminePehme juhtimine

Pehme kiirendus Pehme heide

Pöörlemissuund

“Veetav” labade 
asend

720 U/min

SBS – Soft Ballistic System
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Roostevabast materjalist väljakülvisüsteem

Tõeliselt ROOSTEVABA Parim jaotuvus – SBS

Uutel ZA-M väetisekülvikutel on valmistatud roos-

tevabast materjalist järgmised masinaosad:

• Lehtrite otsad koos segamissüsteemiga 

•  Kogu põhjagrupp koos dosaatorsiibrite 

ja hüdrosiibritega 

• Väljakülvikettad koos labadega 

• Traktoripoolsed kaitseplekid 

Kindel väetamine 

väetisekülvikuga ZA-M

• täpne väetise jaotuvus töölaiustele kuni 36 m 

• kerge väljakülvinormi ja töölaiuse reguleerimine 

• lihtne juhtimiselementide tööpõhimõte  

• tänu masina lihtsale ehitusele kerge hooldus 

•  sellised töökindlad masinaosad nagu ketasteajam, 

segamissüsteemi roostevabast materjalist kettajam, 

suuremõõtmelised vedrud ja vastupidav raam 

Topeltsiibrite süsteem

AMAZONE-topeltsiibrite süsteem tagab suurima 

töökindluse. 

•  Kahepoolse survega hüdraulilised siibrid võimalda-

vad punkttäpse avamise ja sulgemise põllu otstes.

•  Doseerimissiibreid on kerge reguleerida või 

elektroonika poolt juhtida. 

•  Liikumiskiirusest sõltuvad väljakülvinormi regulee-

rimise juures reguleeritakse elektrooniliselt ainult 

doseerimissiibreid.

Järgmiste töögruppide perfektne koostöö:

• Segamissüsteem

• Lehtrite otsad

• Põhjagrupp

• Topeltsiibrid 

• Väljakülvikettad ja kaitseplekid

Perfektne tootmine: aktiivne looduse säästmine algusest peale

• Energiakokkuhoid tänu optimeeritud, suurearvulistele tootmisprotsessidele 

• Võimalikult parim toorainekasutus tänu protsessorjuhtimisega lõike ja väändetehnikale  

• Kaasaegne elektrouputusvärvimine kindlustab pikaajalise kaitse rooste vastu (autotööstus) 

Selle raha eest saate AMAZONE´st

PALJU kvaliteeti.

Vastupidavus aastateks

Õlivanniga ajam, see on AMAZONE kahe-

kettaliste väetisekülvikute töökindel süda. 

Ta on ennast lugematuid kordi tõestanud – 

hooldusvaba ja kaitsesiduriga kaitstud.

AMAZONE-elektrouputusvärv (KTL)Mitmekihiline värvimine

Nurgad jäävad kõige suurema surve alla ja nende kahjustumine toimub 

kõigepealt. Tavaline uputusvärvimine, mida tihtilugu põllumajandusma-

sinate värvimise juures kasutatakse katab nurkasid ainult minimaalselt.  

Uus, spetsiaalselt AMAZONE jaoks välja töötatud elektrouputusvärvi-

mine, tagab ka kõige järsemate nurkade kvaliteetse värvimise. 

1 2 3 4

1 

Terasplekk

3 

KTL-
kruntimine

2

Tsink-
fosfeerimine 
(kristallkiht)

4 

Kattevärvimine

Väljakülvisüsteem, ajam 

ZA-M – kõrgeim kvaliteet



14

�

�

ZA-M_D_071019.indd 14 22.10.2007 16:56:38 Uhr

ZA-M

15

ZA-M_D_071019.indd 15 22.10.2007 16:56:55 Uhr

Kallutatavate labadega Omnia-Set-väljakülvikettad 

OM loovad suurima täpsusega külvipildi. Külvilabad 

on varustatud hästiloetava skaalaga ja nende asen-

direguleerimine toimub astmevabalt, tööriistadeta. 

AMAZONE pakub teile täiuslikke külvitabeleid 

kõikidele väetistele ja seemnetele.   

Omnia-Set-väljakülvikettad OM on valmistatud 

roostevabast materjalist ja nende monteerimine 

on äärmiselt lihtne.

Lihtne – Kindel – Täpne

Omnia-Set-väljakülvikettad OM suurimale täpsusele

 OM 10-16 OM 18-24 OM 24-36 

   kõvasulam-

   kattega

ZA-M 1500

Omnia-Set külvipildi madalad küljed muudavad 

tuulemõju ja väetisekvaliteedi mõju külviühtlusele 

minimaalseks. See laiade külgede ja sellega seo-

tud suure ülekattega, kolmnurkne külvipilt tagab 

kindla, kvaliteetse külvipildi.

Optimaalne külvipilt üle 4 sektori 

DLG-Fokus-Test tõestab

kindlat lämmastikväetise

väetise jaotuvust ka 

töölaiustel 18, 24 ja 30 m.

Omnia-Set-väljakülvikettad OM

Tõestus: DLG, SJF ja IMAG poolt läbi viidud rahvusvahelistel väetisekülvikute 

kontrolltestidel saadi hindeks väga hea ja hea.

Kvaliteetteravilja kasvatamisel omab hilisem väetise-

külv olulist osa. AMAZONE väetisekülvikutega on see 

töö tänu külvilabade otste üleskallutamise võimalusele 

lihtsalt teostatav.

Optimaalne ristjaotavus 
(töölaius 24 m)

Lihtne ja täpne külvinormi ja töölaiuse reguleerimine. 

Lihtne, tööriistadeta � külvinormi ja � töölaiuse 

reguleerimine. Suuremõõtmelised skaalad aitavad 

Teid täpsel siibritega � külvinormi reguleerimisel 

ja ketastega � töölaiuse reguleerimisel.

10/03
külvipilt töölaiustel 

18, 24, 30 m AB
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Väetiselabor

Optimaalse väetamise juurde ei kuulu mitte ainult väe-

tis ja külvik! Sama tähtis on kompetentne nõustamine 

kriitiliste väetiste külvamiseks. 

Internetis pääsete 24 tundi ööpäevas ligi tasuta infole 

erinevate väetiste lenduvuse ja väljakülvikoguste 

kohta, aadressil www.amazone.de. teil tuleb välja 

valida ainult õige külviku ja väetise mark. 

Väetiselabor Internetis: www.amazone.de

Mahukad ja pidevalt uuendatavad väetisetabelid viivad 

hea töötulemuseni. 

AMAZONE väetiselabor annab kompetentset infot:

Telefon:  05405 501-111 

Telefax:  05405 501-374

E-Mail:  duengeservice@amazone.de

Internet: www.amazone.de 

AMAZONE väetisetestid tagavad väetise majandus-

likult kasuliku ja loodust säästva kasutamise. 

Viieteistkümne aasta jooksul, nii sise- kui välismaalt 

väetise kontrollhallis saadud testide tulemused on 

salvestatud arvutisse. Testitud väetisest ei salvestata 

mitte ainult külvipilt ja reguleerimisandmed, vaid ka 

ristjaotuvuse määramiseks vajalikud mehaanilised 

parameetrid. Sellega on saadud suur andmepank, 

mis võimaldab meil anda AMAZONE klientidele 

tasuta vajalikud andmed, kui tegemist on:

•  tundmatute väetisesortidega

•  uute väetistega

Et tagada ka tulevikus meie klientidele täpsete 

külvitabelite olemasolu ja samal ajal täiendada ka 

olemasolevat andmebaasi, testime ma kõik meile 

saadetud uued väetiseproovid nii laboris kui ka 

vajadusel kontrollhallis.

Väetisekülvik
az

 ZA-M900 - 1200 - 1500Külvitabel

Väetisetestid – ainult õieti külvatuna on Teie väetis kulda väärt. 

Eksklusiivne teenus kõikidele AMAZONE väetisekülvikute kasutajatele

Me võtame teie väetise 
luubi alla

Parim võimalus andmete saami-

seks on külvamistesti sooritamine 

kontrollhallis. Ei ole alati võimalik 

saata meile selleks vajaliku väetisekogust. Sellest 

tulenevalt on AMAZONE välja töötanud huvitava 

mooduse, selgitades kolmest kilogrammist väetisest 

välja selle füüsikalised omadused, anda teile koge-

muste ja kogutud informatsiooni põhjal välja regulee-

rimissoovitused. 

Allikast kuni külvikuni 

AMAZONE-väetiselabor on tihedas koostöös väeti-

setootjatega üle maailma, et tagada teile võimalikult 

kiiresti täpseimad väetisekülviks vajalikud andmed. 

Väetis ei tunne piire – 
ka meie mitte

Väetiselaboris ei tunta piire, ja seda mitte ainult geo-

graafi lises mõttes. Ei loe kas väetisekülvik on 5 või 

50 aastat vana, me aitame teid alati. 
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Kaitseplekid välistavad väetise sattumise traktorile 
ja väetisekülviku kandekonstruktsioonidele. Säästev 
kiirendus ainult 720 p/min pöörlevatelt ketastelt vähen-
dab tolmu tekkimist ja väetiseterade purunemist. 

Laia valikuga väetisekülvitabelitest saadud külvinorme 
(voolavust) ja töölaiuseid (lenduvust) on võimalik kont-
rollida spetsiaalse varustusega.

Roostevabast materjalist lehtrite 
otsad minimeerivad jääkkoguseid. 
Ümarad, aeglaselt pöörlevad 
(196 p/min) spiraalse kujuga sega-
jad juhivad külvise, ilma seda 
vigastamata, ühtlaselt väljumis-
avani.  

Topeltsiibrite süsteem kuhu 
kuuluvad koguse reguleerimise 
ja avavuse avamis/sulgemissiibrid 
on kahepoose survega hüdrosiibri-
tega, mõlemalt poolt eraldi juhita-
vad. 

Optimaalse kujuga topeltlehtrid 
tagavad tõrgeteta pealevoolu. 
Peened kaitsesõelad välistavad 
võõrkehade sattumise väljakülvior-
ganitele, need on lihtsalt kallutata-
vad ja lõppasenditesse lukustata-
vad. 

Eelised

Kindel väetamine

Külvikukate on täitmisel kergelt ülesse tõstetav. Tänu selle olemasolule on väetisekülv ka ebasoodsamate 
ilmastikutingimuste korral teostatav.  

Täitmine kas siis Big-Bagi-de, frontaaltõstuki kopaga või siis otse kalluri kastist on tänu külvisekasti laiale ava-

vusele lihtne.

Vajalik lisavarustus

Igale ettevõttele vajalik lisavarustus

Teisaldusrullikud kergendavad 
väetisekülviku haakimist ja teisalda-
mist soovitud kohale. Rullikud on 
kiiresti eemaldatavad. Veel kiiremini 
on haakimine teostatav kasutades 
teleskoop kardaani “Tele-Space”.

Kindlalt paigaldatud tuled koos 
suurte hoiatusmärkidega tagavad 
vajaliku ohutuse avalikel teedel liik-
lemisel. Tugev kaitsetoru tagab 
vajaliku tööohutuse. 

2- ja 3- haruga harupesad veelgi 
rohkem võimalusi puuduvate hüd-

roväljavõtetega traktoritel.   

Standardvarustus

Voolikute hoiupesad kaitsevad ühendusmuhve 
määrdumise eest. 
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Ökonoomiline, eriti aga ökoloogiliselt mõistlik väetisekülv nõuab kohusetundlikku 

tegutsemist. Loodussäästev väetisekülv põllu äärtes ei ole ilma kaasaegsete 

äärekülviseadmeteta võimalik. 

AMAZONE pakub juba aastaid erinevatele firmasuurustele sobivaid, kaasaegseid 

äärekülvilahendusi.

Aktiivne looduse säästmine – äärekülvisüsteemid AMAZONE´lt

Äärekülv – esimene tehnorada põllu äärele

Kui äärekülvil (saagikusele suunatud reguleering) kül-

vatakse esimene tehnorada põllu äärele lülitatakse 

üks külviku pool kinni. Üle põllupiiri lendab minimaalne 

kogus väetist, samal ajal on põllu siseküljel tagatud 

100 %-line külvinorm.  

Hinnasõbralikum lahendus on kasutada käsitsi kalluta-

tavat äärekülviseadet. 

Kiilkülv kujutab ennast ühtlast väetisekülvi kiilukujulis-

tel põlluosadel. Töölaiuse vähendamisel vähenda-

takse samaaegselt ka külvinormi. Tegelik külvinorm 

(kg/ha) jääb tervel pinnal muutumatuks. 

Külviseadme hüdrauliline käivitus kombineerituna uue 

juhtimisterminaliga AMATRON+ pakub järgmiseid 

lahendusi:

•  Ääre- ja piirikülv ükskõik missuguselt külviku poo-

lelt vastavalt ettevalitud ketaste pööremiskiirusele 

ja külvinormile.

•  6 kordne, osaline töölaiuse vähendamine koos 

automaatse külvinormi vähendamisega. 

•  Kõiki töökäikusid on töö ajal võimalik vastavalt 

soovile muut

Mugav ääre-, piiri- ja kiilkülv väetisekülvikuga AMAZONE ZA-M 1500 profiS Hydro.

Äärekülv – Piirikülv

Äärekülv (saagikusele suunatud reguleering). Külva-

tava põlluga piirnev ala on põllumajanduslikus kasu-

tuses. Siin on lubatav, et teatud, minimaalne kogus 

väetist satub külvatava põllu piiridest välja. Külvatava 

põllu äär külvatakse 100 %-lise külvinormiga. 

Piirikülv (looduse säästmisele suunatud reguleering). 

Külvatava põlluga piirnev ala on üldkasutatav tee või 

veekogu. Külvatav väetis ei tohi põllu piiridest väljuda. 

Et põllu äärel ei tekiks üleväetamist tuleb vähendada 

külvinormi. Põllu äärel tekib mõningane alaväetamine. 

Selline külvipilt vastab kõikidele kehtivatele eeskirjadele. 

Tele-Set-ketas

Tavakülvilt ääre-/piirikülvile üleminek toimub vaheta-

des külviku ühelt tavaketta spetsiaalketta vastu. 

Äärekülviseade Limiter viiakse hüdrauliliselt transpor-

diasendist tööasendisse, kus sellega muudetakse vas-

tavalt vajadusele väetiseterade lennutrajektoori. 

Juhtimispultide AMADOS+ ja AMATRON+ kasutami-

sel vähendatakse piirikülvil automaatselt ühelt poolt 

külvinormil.

Ääre-, piiri- ja kiilkülvid
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ZA-M külvikute juures saate valida: Limiter kas vasa-

kul või paremal äärel. 

Kaasaegsetel traktoritel on kõik juhtimisorganid tavali-

selt juhiistme paremal küljel. Sellest tulenevalt oleks 

parempoolne äärekülv lihtsamalt teostatav. 

Limiter kallutatakse alla tööasendisse, millega muude-

takse väetiseterade lendu. Sellega saavutatakse põllu 

äärel soovitud külvipilt.  

Limiter-i on võimalik selleks ettenähtud juhtteel liigu-

tada sõidusuunas ette ja taha. Sellega toimub valitud 

väetise lennutrajektoori sobitamine valitud töölaiusele. 

Selleks vajalikud andmed on ära toodud külvitabelis. 

Tavakülvil kallutatakse Limiter hüdrosilindriga ülesse.

Kogu Limiter on valmistatud roostevabast materjalist. 

SÕIDUSUUND

Ka
llu

ta
m

in
e

Limiter vasakul

ZA-M 1500 on esimene külvik, millele 

DLG andis vastavuse EL-looduskait-

senormiga (EN 13739).

Määravaks on sealjuures: 

Ääre- või piirikülvil ei ole vaja seisma jääda, 

katkestada tööd ega väljuda traktorist. 

Mugav äärekülv, ilma seisakute ja traktorist väljumiseta – äärekül  viseade Limiter 

Limiter on uus äärekülvisüsteem, mida kasutatakse kui 

esimene tehnorada on poole töölaiuse kaugusel põllu 

äärest. Teda on võimalik kasutada nii ääre- kui piirikülvil. 

AMAZONE Limiter paremal või vasakul

Limiter

Tööpõhimõte “Limiter”

Perfektne ääre- ja piirikülv

10/03
Sobivus EL-loodus-

kaitsenormidega

10/03
Piirikülv töölaiusel  

18 ja 24 m AB
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Kaasaegsed, elektroonilised doseerimissüsteemid

Investeering tulevikku

AMAZONE ZA-M Control

Mehaanilise ketastekäivitusega ZA-M väetisekülvikutele 

pakutakse liikumiskiirusest sõltuva väljakülvinormi regu-

leerimisega varustuspaketti Control. 

Eelised:

•  Ettevalitud väljakülvinorm jääb liikumiskiiruse 

muutumisel ühtlaseks. Suureks eeliseks on see 

astmevaba käigukastiga traktori juures 

•  Külvinormi reguleerimine toimub vastupidavate 

elektrimootoritega 

•  Topeltsiibrite süsteemi hüdrosiibrite liigutamine 

toimub sõltumata elektriliste siibrite tööst. See tehni-

line lahendus on kiire ja säästab elektrimootoreid 

•  Kõik elektroonilised masinaosad on niiskuse ja 

korrosioonikindlad 

•  Liikumiskiiruse määramine toimub kas lisaanduri 

paigaldamisega või liikumiskiiruse signaali saami-

sega traktorist 

•  Probleemideta on võimalik ka käsijuhtimine näit. 

ilma kiirusemõõtmise võimaluseta traktoritel 

•  Ühe ja kahepoolse võimalusega +/- koguse 

reguleerimine 

•  Lihtne kalibreerimisprogramm, iseseisev koguse-

reguleerimise arvestus 

•  Vastupidavad kontrollandurid näit. siibrite asendi 

kontrolliks 

•  AMADOS+ on kasutatav ka teiste tööde juures, 

näit. hektarilugejana vedelsõnniku veo, sügavko-

bestamise või niitmise juures kui on paigaldatud 

vastav asendimääramise andur 

• 100 % -klahv algseisu lihtsaks uuestileidmiseks 

• Varustusaste ASD (vaata lk. 27)

• Töökäsu salvesti kahekümnele erinevale töökäsule

Juhtimisterminal AMATRON+ on varustatud suure 

graafi lise, ekraaniga. Võimalik on täisautomaatne, 

etteantud väljakülvinormi (kg/ha) reguleerimine, 

Limiteri liigutamine ja Online kaalumine. Terminal on 

varustatud 20 erineva töökäsu loomise võimalusega. 

AMATRON+ 

AMADOS+ on hinnasoodne elektroonikapakett masina 

juhtimiseks, kontrollimiseks ja informatsiooni saami-

seks. +/- kogusereguleerimine ja lihtsalt teostatavad 

kalibreerimised lihtsustavad oluliselt tööd masinaga. 

Pult on varustatud ka 20 erineva töökäsu loomise 

võimalusega. samuti on olemas ASD valmidus 

(vaata ka lk. 27)! 

AMADOS+ 

Rohkem mugavust, rohkem kontrolli! 

AMATRON+: Üks terminal kõikidele AMAZONE-masinatele

Teraviljakülvik

Väetisekülvik

Taimekaitseprits

N-Sensor-tehnika täpseks, taimepõhiseks väetamiseks 

Kaasaegne ja tulevikukindel

Ühenduvus (RS232)  erinevate andursüsteemidega 

(näit. MiniVeg-N- või Yara-N-Sensor, Cropmeter) või 

GPS-terminalidega. AMATRON+ on ISOBUS-etteval-

mistusega.

Juhtimisterminalid
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AMAZONE ZA-M 1500 Comfort

ZA-M Comfort paketti on ühendatud kõik AMAZONE ZA-M seeria väetisekülvikute mehaani-

lise väljakülviorganite ja elektrohüdraulilise juhtimise eelised. 

Eelised:

•  Kõikide hüdrofunktsioonide nupulevajutusega 

juhtimine 

•  Mitmed automaatfunktsioonid nagu külvinormi 

vähendamine piirikülvil 

•  Astmevaba poole- ja täistöölaiuse +/- külvinormi 

reguleerimine 

AMATRON+ vastutab ka liikumiskiirusest sõltuva 

külvinormi reguleerimise ja äärekülviseadme Limiter 

asendivalimise eest. 

AMAZONE ZA-M Tronic

Kaasaegne kompuutertehnoloogia

Kaasaegne väetustehnika kombineerituna kompuutertehnoloogiaga ei jäta ühtegi soovi 

täitmata. Uus AMATRON+ on programmeeritud mugavaks ja täpseks põllumajandusmasi-

nate juhtimiseks. 

Mehaanilise või hüdraulilise külviorganite ajamiga 

AMAZONE ZA-M Tronic-paketi eelised:

•  Kaasaegne välimus ja optimaalne kasutajasõbralik-

kus 

•  Külvinormi muudatusi on võimalik astmevabalt läbi 

viia kas ühepoolselt või terve töölaiuse ulatuses 

•  Tänu heale ülevaatlikkusele ja lihtsale ning loogili-

sele kasutusele on AMATRON+ eriti kasutajasõb-

ralik. Kõik funktsioonid on võimalik läbi viia ühe 

käega. 

• 100%-klahv lihtsaks algasendi leidmiseks 

•  Tänu paljudele ühendusvõimalustele on 

AMATRON+ ühildatav erinevate lisaseadmetega 

nagu GPS terminalid või N-andurid 

• Töökäskude salvesti 20 – le erinevale töökäsule 

•  Limiteri asendikontroll koos automaatse koguse 

reguleerimisega äärekülvil 

•  Töökindlad andurid erinevate funktsioonide, nagu 

siibrite asendid, kontrollimiseks 

•  Kasutatav ka teiste AMAZONE masinatega nagu 

näit. teraviljakülvik või taimekaitseprits 

• ISOBUS ettevalmistus

Juhtimisterminalid

ASD – kindel ja lihtne 

dokumentatsioon 

Automaatne pindalapõhine dokumentatsioon 

(ASD) on masina ja tarkvaraülevaatlik kontsept-

sioon, vahetamaks pindalapõhiseid andmeid 

juhtimisterminali AMADOS+/AMATRON+ ja 

elektroonilise põllukatastri vahel. Kasutatav 

ühendus on rahvusvaheliselt sobiv kõikidele 

tarkvaratootjatele. 

Põllumees saab tänu ASD-le võimaluse koon-

dada kõik kasutatavad masinad ühtsesse doku-

mentatsioonikatastrisse.
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ZA-M profiS – sobiv suurus Online kaalumine suurendab kasumit !

ZA-M profi S ja Safety Set

•  Stabiilne raamiehitus koos integreeritud kaalusead-

mega kandevõimele kuni 3100 kg 

•  Online kaalumine üle parallelogrammhaakega 

raami – sobiv ka väiksema kaalumuutuse fikseeri-

miseks 

•  Kallakutel töötamine ei mõjuta kaalu tööd, kuna 

külvisekast, raam ja väljakülviseade moodustavad 

ühtse komplektsuse. 

•  Mugavus ja töökindlus tänu lihtsale töölaiuse ja 

külvinormi reguleerimisele 

• GPS- ja N-anduri ühendusvõimalus

Eelised

Külvisekasti mahud: 1500/2000/2500/3000 l

Töölaius: 10 kuni 36 m

Standardvarustus:   Online-kaaluseade, ohu-

tuspaket Tronic-Paket 

 ja AMATRON+

Külviseade käivitus:  Mehaaniline või 

hüdrauliline 

Võimalik elektrooniline 

lisavarustus:  Comfort-pakett

Safety-Set

Tuled PorikaitseKaitseraud

Uus kaaluseadme ja ohutuspaketiga Safety-Set 

ZA-M profi S, kandejõuga kuni 3100 kg, suurenda-

takse veelgi teostatava töö tootlikust ja kvaliteeti.  

Online-kaalumine pakub kontrollitud mugavust ja 

veelgi rohkem kindlust. Voolavusega ette tulevad kõi-

kumised tuntakse koheselt ära ja väetisekülvik regu-

leerib ennast ise automaatselt ümber. Hektaripõhise 

toitainete bilanss dokumenteeritakse. 

Võimalik on külvinormi sobitamine hektaripõhise 

toitainete vajadusega. Nupulevajutusega on üle 

AMATRON+-i võimalik poolautomaatselt muuta külvi-

normi. Täisautomaatne külvinormi muutmine toimub, 

kui kasutatakse lämmastikuvajaduse määramiseks 

Online-N-andureid.

AMAZONE ZA-M profi S koos uue Safety-Set varus-

tusega pakub rohkem kindlust. Haakeriistad, ühen-

datud kiiresti liikuvate traktoritega peavad liikluses 

olema silmapaistavalt märgistatud. AMAZONE ühen-

das karmid ohutustehnilised nõudmised uude disaini. 

Suuremõõtmelised hoiatusmärgid ja sobiva suurusega 

tuled tagavad vajaliku tähelepanu. Lisatud redel ker-

gendab juurdepääsu külvisekastile. Masinat ümbritsev 

kaitseraud tagab töö ohutuse. Porikaitse välistab külvi-

süsteemi töö võimalikud kõrvalekalded. 

Kaaluraam
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ZA-M profi S Hydro/GPS-Switch

Lisaeelised:

• ZA-M Tronic-paketi standardvarustuses AMATRON+ 

• Lubatud erinevad liikumiskiirused, erinevatel mootoripööretel 

• 6 kordne töölaiuse ja külvinormi jaotus 

•  Külvinormi (doseerimissiibrite asend) ja töölaiuse (väljakülviketaste pöörlemiskiirus) 

reguleerimise võimalus nii mõlemalt poolt eraldi kui tervel töölaiusel

• Külviketaste pöörlemiskiiruse elektrohüdrauliline kontroll ja reguleerimine 

• Kõikide hüdrofunktsioonide nupulevajutusega juhtimine 

• Suur ülevaatlik, graafiline ekraan

• Hüdroringvool 

• Traktori poolt vajalik ainult kahe hüdroväljavõtte olemasolu

• Ühenduvus erinevate GPS seadmete ja Hydro-N anduritega

AMAZONE ZA-M profiS Hydro

Innovatsioon liikumises

Yara-N-andur

GPS-Switch – mugavaim võimalus väetist külvata

GPS-Switch – “Täisautomaatne väetisekülvik”

Tänu täpsele asendimääramisele (DGPS) on võimalik 

erinevate haakeriistade, nagu väetisekülvik ja prits 

asenditäpne sisse/välja lülitamine. 

GPS-Switch puhul on tegemist süsteemiga, mis või-

maldab asenditäpsed masinalülitused põllu otstes 

ja äärtel. GPS varustusega juhtimisterminal tunneb 

esmasel ümber põllu sõitmisel ära põllu kuju. 

Olenevalt sellest põllu piirist ja kasutatava masina 

parameetritest (töölaius, viskeraadius) tehakse kind-

laks missugusel põlluosal tuleb masin sisse/välja 

lülitada ja kas tuleb vähendada töölaiust. 

Kompuuter tunneb automaatselt ära, kas tegemist 

on juba töödeldud pinnaga ja vajadusel lülitab osa 

töölaiusest välja. Väetisekülviku juures arvestab 

kompuuter ka seda kas lähenetakse põllu äärele 

või eemaldutakse sellest (arvestatakse ka seda, et 

väetisekülvil toimub väetise viskamine külviku taha), 

ning vastavalt sellele lülitatakse külvik erinevatel kau-

gustel sisse ja välja.

Automatiseeritud, positsioonitäpne ZA-M juhtimine

Andurid

AMAZONE ZA-M profi S Hydro koos hüdraulilise 

väljakülvisüsteemi käivitusega annab täieliku sõltu-

matuse  traktori mootoripööretest ja liikumiskiirusest. 

Mugava hüdraulika juhtimissüsteemiga kaasaegsed 

traktorid on võimelised liikuma optimaalsete mootori-

pööretearvuga tagades sellega vajaliku kütusekokku-

hoiu. Sellise väljakülvisüsteemi põhieesmärk oleks 

varieeruv töölaius töötades põllu äärtes ja kiilukujulis-

tes osades. Etteprogrammeeritud, 6-astmeline töö-

laiuse jaotuvus välistab liigsete ülekatetega tekkivad 

üle- ja alaväetamised.

Online-andurite kasutamine on hetkel parim võimalus 

taimepõhise lämmastikuvajaduse rahuldamiseks. Väe-

tise külvamise ajal mõõdetakse ka koheselt taimede 

lämmastiku vajadust. Vastavalt saadud andmetele 

arvestatakse hetkeline, taimede optimaalseks kasvuks 

vajalik väetisekogus. Üle ASD ühenduse pakub ZA-M 

kõikidele turulolevatele Online- anduritele optimaalset 

lahendust. Arvestatud väetisekogused võetakse juhti-

misterminali poolt koheselt kasutusele. Dokumentat-

siooni juures näidatakse ära tegelik külvatud külvinorm 

ja kogus. 
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Väetisekülvik ZA-M ultra

Eelised:

•   Mehaaniline ajam 720 p/min võimaldab kokkuhoidlikult töötada. Hydro versioon annab võimaluse töötada 

varieeruvate töölaiustega.

•  Astmevabalt on võimalik valida järgnevate töölaiuste vahel: 15 m kuni 24 m või 24 m kuni 48 m.

• Trimmeri ja Limiteri näol integreeritud juhtimissüsteem võimaldab kvaliteetselt teostada ääre- või piirikülvi. 

•  ZA-M ultra kõiki elektroonilise varustuse võimalusi. Alates lihtsamast, sõidukiirusest sõltuvast külvinormi 

reguleerimist kuni täisautomaatse elektrohüdraulilise varustuseni, põllumeeste soovidele ei ole seatud min-

geid piiranguid. 

AMAZONE ZA-M ultra: töölaiused kuni 48 m!

ZA-M ultrasse on ühendatud suur tootlikus ja 

suur täpsus.

 

Maksimaalne töölaius 48 m, 3600 l külvisekasti 

maht ja Online kaalumine avavad uued dimensioonid 

suurtele tootlikkustele.  

Tsitaat ajakirjast Profi  10/2005: 

“Kokkuvõtteks: väetisekülvikuga ZA-M ultra profi S on saavutatud väetisekülvi uus dimensioon. Mitte ainult  

mahutavus 3600 l ja kandevõime 3,6 t, vaid ka töölaius kuni 48 m kalkammooniumsalpeetril või siis 36 – 40 m 

ammooniumnitraadil seab uued piirid.” 

•  Koos kaaluseadmega profiS varustusastme külviku reguleerimine toimub imekiirelt. Ainult viia külviketaste 

labad vajaliku töölaiuse saavutamiseks õigesse asendisse, sisestada AMATRON+ ettenähtud andmed ja 

masin ongi valmis tööks. 

• ProfiS´e kaalusüsteem määrab kasutatava väetise voolavuse ja võrdleb külvatavat normi soovituga. 

Kaaluseadmega ZA-M ultra profi S 
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50 aastat ZA

az – Innovatsiooni mark

ZA = rippes väetisekülvik

AMAZONE 
väetisekülvikute
võidukäigu algus 

ZA, 15 m

Valtsidega külvik, 3 m

1966: 
Järelveetav väetisekülvik
ZG 5000

1980:
 Esimene kahekettaline väetisekülvik 

kus kasutati töölaiuse muutmiseks 
erinevaid kettaid töölaiusele 10 – 24 m 
ja äärekülvi teostamiseks spetsiaalset 

äärekülviketast. 

1958: 
Ehitati esimene, kahekettaline 

väetisekülvik! 

Aastast 1992: 
Väetiselabor 
klientidele 

1999:
Väetiselabor 
internetis

1999:
Tagavaraosad 
internetis

2002:
Taimekasvatusli-
kud seminarid

1995:
Esimene hek-
taripõhise tai-
mekasvatuse 
üldkontsept 

ZA-M ultra, 48 mZA-M, 36 m

ZG-B ultra, 48 m

Kuldmedal 
SGN-väetamisele 
(andurite juhtimisega 
lämmastiku külv) – 
AGRITECHNICA 1997

Hõbemedal 
kaugjuhtimisega 
äärekülviseadmele 
Limiter – 
AGRITECHNICA 1999

Hõbemedal 
hektaripõhisele 
dokumentatsioonisüs-
teemile ASD – 
AGRITECHNICA 2005

Hõbemedal 
mobiilsele 
kontrollstendile 
juhtimisterminalis 
AMATRON+ – 
AGRITECHNICA 2003

Hõbemedal 
väetisekülvikule 
ZA-M Maxima, 48 m – 
AGRITECHNICA 1997

Omnia-Set-Streuscheiben OM:
Lihtne töölaiuse reguleerimine
 külvilabade liigutamisega 

ZA-M 1500 on esimene 
väetisekülvik, millele DLG andis 
EL-looduskaitsesertifikaadi 
(EN 13739) 

Hõbemedal 
kompuutersüsteemile 
GPS-Switch – 
AGRITECHNICA 2007

Kõrgtasemel, 
autotööstusest 
tuntud KTL-
värvimine 

ZA-U, 24 m

Kuldmedal 
kaamerasüsteemile 
Argus – 
AGRITECHNICA 2007

10/03
Vastavus EL-loodus-

kaitsenormidega 10/03
Külvipilt 

18, 24, 30 m AB 10/03
Piirikülv 

18 ja 24 m AB
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Tehnilised andmed

* Väetisekülvikul ZA-M 900 ületatakse varustusvariandil koos Limiteri-ga etteantud andmeid

Tehnilised andmed: 

Tüüp Mahutavus kandevõime  Täitekõrgus Täitelaius Laius Pikkus 

ZA-M 900  900 l 1800 kg 0,98 m 1,91 m *2,02 m* 1,35 m

kõrgendusega 1x S 350 1250 l 1800 kg 1,12 m 1,88 m *2,08 m* 1,35 m

kõrgendusega 2x S 350 1600 l 1800 kg 1,26 m 1,88 m *2,08 m* 1,35 m

kõrgendusega 1x L 800 1700 l 1800 kg 1,26 m 2,51 m *2,70 m* 1,35 m

ZA-M 1200 1200 l 2200 kg 1,05 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõrgendusega 1x S 500 1650 l 2200 kg 1,19 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõrgendusega 2x S 500 2100 l 2200 kg 1,33 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõrgendusega L 1000 2200 l 2200 kg 1,33 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõrgend. S 500 ja L 1000 2700 l 2700 kg 1,47 m 2,75 m 2,93 m 1,35 m

ZA-M 1500 1450 l 2500 kg 1,12 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõrgendusega 1x S 500 1900 l 2500 kg 1,26 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõrgendusega 2x S 500 2350 l 2500 kg 1,40 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõrgendusega L 1000 2500 l 2500 kg 1,40 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõr. S 500 ja L 1000 3000 l 3000 kg 1,54 m 2,75 m 2,93 m 1,35 m

ZA-M 2200  2200 l 2200 kg 1,33 m 2,75 m 2,93 m 1,35 m

ZA-M 2500  2500 l 2500 kg 1,40 m 2,75 m 2,93 m 1,35 m 

ZA-M 2700  2700 l 2700 kg 1,47 m 2,75 m 2,93 m 1,35 m

ZA-M 3000  3000 l 3000 kg 1,54 m 2,75 m 2,93 m 1,35 m

ZA-M 1500 profiS 1450 l 3100 kg 1,12 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõrgendusega 1x S 500 1900 l 3100 kg 1,26 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

kõrgendusega 2x S 500 2350 l 3100 kg 1,40 m 2,15 m 2,30 m 1,35 m

ZA-M 2500 profiS  2500 l 3100 kg 1,40 m 2,75 m 2,93 m 1,35 m

ZA-M 3000 profiS 3000 l 3100 kg 1,54 m 2,75 m 2,93 m 1,35 m

ZA-M 3000 ultra 3000 l 3600 kg 1,49 m 2,70 m 2,95 m 1,75 m

kõrgendusega 1x S 600 3600 l 3600 kg 1,63 m 2,70 m 2,95 m 1,75 m

Joonised, nende sisu ja tehnilised andmed ei ole siduvad!
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