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Nowy, mechaniczny agregat uprawowo siewny składa się z brony wirnikowej KE wzgl. 
kultywatora wirnikowego KX/KG i nabudowanego siewnika Cataya 3000 Super. 

Przy 3 m szerokości roboczej, ze zbiornikiem mieszczącym 830 l ziarna opcjonalnie powięk-
szanym o 440 l, mechaniczny agregat uprawowo siewny Cataya to idealna maszyna do 
siewu po orce i w mulcz dla profesjonalnych gospodarstw.
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Cataya

Mechaniczny agregat uprawowo siewny Cataya

Brona wirnikowa KE lub 
 kultywator wirnikowy KX/KG

z wałem uprawowym
 Zębaty wał metalowy PW
 Trapezowy wał pierścieniowy TRW
 Klinowy wał pierścieniowy KW albo 
 Klinowy wał pierścieniowy KWM o profilu Matrix

Nabudowany siewnik 
Cataya 3000 Super
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Wykorzystajmy możliwości tego zestawu

Koncepcja

Oferowany przez AMAZONE agregat uprawowo siewny 
 Cataya to kompletna maszyna do aktywnej uprawy gleby 
i równoczesnego siewu.

Siewnik Cataya 3000 Super może być nabudowany do 
 wyboru na bronie wirnikowej KE wzgl. na kultywatorze 
wirnikowym KX/KG. Do wyboru są również różne typy 
 wałów uprawowych, co pozwala perfekcyjnie dopasować 
kompletny agregat uprawowy do warunków glebowych 
 istniejących w danym gospodarstwie rolnym. 

Przemyślane połączenie umożliwia bardzo łatwe, zajmujące 
kilka minut odłączenie maszyny uprawowej od nabudowa-
nego siewnika. Tym samym można wykorzystywać bronę 
wirnikową / kultywator wirnikowy także do pracy solo. 
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Cataya

  Komfortowa regulacja uniwersalnym narzędziem obsługowym

  Centralne ustawienie włóki równającej z lewej strony – dzięki mocowaniu na wale 
uprawowym nie ma potrzeby oddzielnego dopasowania głębokości roboczej

 Prosta i dokładna regulacja głębokości roboczej sworzniem mimośrodowym 

 Opcjonalna, hydrauliczna regulacja głębokości roboczej z kabiny

  Dużo wolnej przestrzeni między zębami i nad wirnikiem – dla ekstremalnych  ilości 
słomy i brył ziemi

  System napędowy Long-Life-Drive, do pracy z maksymalnym obciążeniem 
i długiej żywotności

  System Quick + Safe – sprawdzony system szybkiej wymiany zębów i zintegrowane 
zabezpieczenie przed kamieniami

 Uchwyt zębów i wałek wykute z jednego kawałka stali

  Ogromna stabilność przy wysokiej ramie, mocnym profilu wanny i z podwójnym 
dnem wanny

Brona wirnikowa KE 
i kultywator wirnikowy KX/KG

Argumenty:

Opcjonalnie z „zębami odgiętymi do tyłu” 
albo „zębami pod kątem”

Dla wszystkich bron wirnikowych 
i kultywatorów wirnikowych 
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Argumenty brony wirnikowej/kultywatora wirnikowego

Uchwyt zębów & wałek 

wykute z jednego 
kawałka stali 

Brony wirnikowe KE/kultywatory wirnikowe KX/KG o szerokości roboczej 3 m są idealne do 
 siewu po orce i w mulcz.

Wyposażone we właściwe wały uprawowe osiągają znakomite zagęszczenie gleby zarówno 
w kombinacji z nabudowanym siewnikiem Cataya, jak również w pracy solo. 

Bardzo stabilne 
dzięki wysokiej ramie 
& mocnemu profilowi wanny

System szybkiej wymiany zębów

Zintegrowane zabezpieczenie 
przed kamieniami
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Cataya

Zawsze właściwy wybór 
Brona wirnikowa czy kultywator wirnikowy

 Szybko odłączane do pracy solo
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Typy

Oryginał – 
zawsze najlepszy! 

Brona wirnikowa KE 3001, o szerokości roboczej 3 m, jest 
idealną maszyną do przygotowania pola pod siew na gle-
bach lekkich. 

Czy będzie to praca solo czy w kombinacji z nabudowanym 
siewnikiem Cataya, zęby odgięte do tyłu pozostawiają za 
sobą glebę o drobnych gruzełkach.

Wyposażenie w odpowiedni wał uprawowy daje w efekcie 
perfekcyjnie zagęszczone pole. 

Brona wirnikowa KE Super – niezawodny długodystansowiec

Kultywator wirnikowy KX – do wszystkiego

Kultywator wirnikowy KX 3001, o szerokości roboczej 3 m, 
jest doskonałą maszyną do przygotowania pola pod siew 
na glebach średnich do ciężkich. 

Czy będzie to praca solo czy w kombinacji z nabudowanym 
siewnikiem Cataya, maszyna, dzięki systemowi szybkiej 
wymiany zębów, pozwala ustawić je do wyboru ciągnąco 
lub pod kątem co umożliwia jej wyjątkowo wszechstronne 
stosowanie. Poprzez duży zakres różnych zestawów kół wy-
miennych można uzyskiwać również różne liczby obrotów 
wirników.

Zalety KE Super 3001:

  Pole o strukturze z drobnymi gruzełkami 

  Łatwa zmiana liczby obrotów przez przełożenie 
kół stożkowych w przekładni 

  Lekka, poręczna a jednocześnie stabilna – 
dzięki podwójnej ramie

Kultywator wirnikowy KG 3001, o szerokości roboczej 3 m, 
to idealna maszyna do przygotowania pola pod siew na 
glebach ciężkich. 

Czy będzie to praca solo czy w kombinacji z nabudowanym 
siewnikiem Cataya, maszyna, dzięki systemowi szybkiej 
wymiany zębów, pozwala ustawić je do wyboru ciągnąco 
lub pod kątem co umożliwia jej wyjątkowo wszechstronne 
stosowanie. 

Wyposażenie w odpowiedni wał uprawowy daje w efekcie 
perfekcyjnie zagęszczone pole. 

Kultywator wirnikowy KG Special i KG Super – geniusz uniwersalności i pakiet siły

Wyposażenie w odpowiedni wał uprawowy daje w efekcie 
perfekcyjnie zagęszczone pole. 

Zalety KX 3001:

  Bardzio elastyczny i efektywny w wyborze zastosowań 

  Krótkie czasy przezbrajania ze sprawdzonym systemem 
szybkiej wymiany zębów 

  Możliwość wykorzystania jako brona wirnikowa lub jako 
kultywator wirnikowy

Zalety KG Special i KG Super 3001:

  Wzmocniony profil wanny, większa średnica wałków 
i mocniejsze zęby

  Bezproblemowe spulchnianie zbitej, twardej gleby

  Intensywne mieszanie słomy i innego materiału 
 organicznego z glebą
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  10 wirników na 3 m szerokości roboczej daje stabilność 
i dużo wolnego miejsca

  10 wirników oznacza dużo wolnej przestrzenie i stabilny 
 napęd, mocniejsze zęby i większą przepustowość.

W porównaniu: Inne brony wirnikowe: 12 wirników

AMAZONE: 10 wirników

W bronach i kultywatorach wirnikowych AMAZONE zęby 
ustawione są względem siebie pod specjalnie dobranym 
kątem. Pozwala to uzyskać równomierne rozdrobnienie 

gruzełek gleby i zapewnia spokojną pracę maszyny. Elimi-
nuje drgania i skoki obciążenia. Maszyna jest chroniona, 
zmniejsza się zapotrzebowanie mocy i zużycie paliwa.

Naprzemienne ustawienie zębów gwarantuje 
Państwu równą, spokojną pracę maszyny

1  Zwarta przekładnia

2  Duże koła zębate przekładni głównej

3    Dokładne rozmieszczenie gniazd wszystkich łożysk 
 jednolicie zamocowanych po spawaniu zapewnia 
 maksymalnie spokojną pracę

4  Duży odstęp między łożyskami stożkowymi 

5   Podwójne uszczelnienie labiryntowe zabezpieczające 
przed resztkami roślin i kurzem

6   Wirniki zębów i wałki wykonane z jednego kawałka 
metalu, w kultywatorach wirnikowych KG i KX, średnica 
60 mm

7   System Quick + Safe to beznarzędziowa wymiana zębów 
i zabezpieczenie przeciwkamieniowe

Long-Life-Drive jest systemem napędu dbającym w bronach 
wirnikowych i kultywatorach wirnikowych AMAZONE o dłu-
gą żywotność, maksymalnie spokojną pracę i wysoką wartość 
przy odsprzedaży. Koła zębate oraz łożyska pracują w kąpieli 
olejowej i tym samym są bezobsługowe – bez smarowników.

Jakość w systemie

Dla wszystkich bron wirnikowych i kultywatorów wirnikowych 
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KE, KX i KG – mają już 75.000 zadowolonych rolników

Zęby są wsuwane w kieszenie uchwytów mocowane sworz-
niami i zabezpieczane sprężystymi zawleczkami. Prościej 
i szybciej już nie można. Wyeliminowano wymagające do-
ciągania, śruby mocujące. Przejście od zębów „pod kątem” 
do zębów ustawionych ciągnąco, wykonywane jest łatwo 
i szybko. Kute, wykonane z utwardzanej stali zęby są ela-
styczne i odporne na ścieranie.

Sprężyste zamocowanie zębów umożliwia ich odchylanie 
się na kamieniach. Zęby są mocno naprężone w kieszeniach 
po środku uchwytów. Rozszerzone na zewnątrz kieszenie 
pozwalają na ruch zębów w ich wnętrzu. Gdy czubek zęba 
trafi na kamień, twarde uderzenie jest amortyzowane. Takie 
zamocowanie zębów daje bezpieczeństwo pracy na glebach 
kamienistych i umożliwia ustawienie zębów w KX oraz KG 
w pozycji „pod kątem”.

System szybkiej 
wymiany zębów

Zintegrowane zabezpieczenie 
przed kamieniami

Systemy Long-Life-Drive i Quick + Safe



MI5933_Cataya_TwinTeC_11_2016_6c_de_161121.indd   12 21.11.16   12:34 MI5933_Cataya_TwinTeC_11_2016_6c_de_161121.indd   13 21.11.16   12:34

Cataya

Zęby do każdego rodzaju pracy

Zęby KE Zęby KX/KG 
Ciągnąco-do tyłu

Zęby KX/KG 
Special pod kątem-

do przodu

Zęby KX/KG 
Super pod kątem-

do przodu

KX/KG 
Zęby do ziemniaków
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Zęby HD, to rozwiązanie firmy AMAZONE, w którym zęby 
z utwardzaną powłoką są eksploatowane do 3 razy dłużej. 

Przez zastosowanie zębów HD uzyskuje się minimalizację 
kosztów i oszczędza cenny czas pracy tracony przy wymianie 
zwykłych zębów. 

Zęby HD, o jeszcze dłuższym okresie 
 eksploatacji

Zęby 

Dzięki wysokiej ramie, absolutnie gładkiej podstawie prze-
kładni i długim zębom, między zębami a ich uchwytami 
tworzy się dużo wolnego miejsca. Pozwala to na swobodne 
przemieszczanie się większych ilości gleby lub słomy. Zęby 
mogą być używane bardzo długo, co oznacza zmniejszenie 
kosztów eksploatacji. Otrzymuje się znakomitą strukturę 
gleby przed siewem, tworzącą optymalne warunki dla 
wschodów młodych roślin.

Dużo wolnej przestrzenie w KE, KX i KG

Zęby wirnikowych kultywatorów AMAZONE równomiernie, 
na całej głębokości roboczej, mieszają glebę z resztkami po-
żniwnymi. Także przy ich dużej ilości.

Dla kultywatorów wirnikowych KX/KG są do dyspozycji zęby 
odpowiednie do każdych wymagań.

Efekt doskonałego wymieszania

Porównanie ścierania się zębów

Zęby KX/KG
Special HD pod kątem

*  Ścieranie się zębów jest zależne od rodzaju gleby, jej wilgotności, 
 prędkości roboczej, głębokości roboczej, …

KG Special HD pod kątem

Z powłoką 
z utwardzanego metalu 

170 ha/w [g]*

KG Special pod kątem

Bez powłoki 
z utwardzanego metalu 

po 170 ha/w [g]*

STOP

Kierunek jazdy

Krótsze wykorzy-
stanie zębów

Wał gleby/
zapchanie

Kierunek jazdy

Długość 
 zużywania 
się zębów

Ruch gleby

350
300
250
200
150
100

50
0
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Cataya

Wyposażenie, które zachwyca!
Większa wydajność i komfort 
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Seryjna włóka równająca porządkuje strumień gleby prze-
pływający między zębami a wałem uprawowym i wciska 
kamienie i bryły w glebę. Uniwersalnym narzędziem obsłu-
gowym można z lewej strony centralnie ustawiać wysokość 
włóki równającej. Zostaje ona zachowana niezależnie od 
głębokości roboczej maszyny uprawowej, gdyż jest moco-
wana do wału uprawowego. 

Zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe pozwala na 
odchylanie się włóki równającej do góry w razie napotkania 
przeszkód. 

Włóka równająca 

Redlica wąska, sercowa i skrzydełkowa 

Podczas pracy na glebach wrażliwych na ugniatanie i przy 
zredukowanej głębokości roboczej zasadne jest użycie 
spulchniaczy śladów kół ciągnika. Rozluźniają one ugnie-
cione koleiny i można je regulować w poziomie oraz pionie. 
Zależnie od typu gleby oraz rodzaju pracy maszyny, spulchnia-
cze śladów można wyposażyć w różne czubki spulchniające. 
Zabezpieczenie przed przeciążeniami zapewnia zachowanie 
siły zwalniania spulchniaczy we wszystkich pozycjach.

Spulchniacze śladów kół ciągnika

Blachy boczne o nowej konstrukcji są zamocowane spręży-
nowo. Przy takim zawieszeniu blachy boczne mogą być 
przestawiane w podłużnych otworach a ich wymiana w 
wypadku zeszlifowania jest bardzo łatwa. Do regulacji ko-
nieczne jest tylko uniwersalne narzędzie obsługowe dostar-
czane wraz z maszyną.

Blachy boczne

Wyposażenie

 Włóka równająca  Sprężynowo zamocowane blachy boczne 
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Cataya

Regulacja głębokości roboczej –  
dokładnie i komfortowo

Opcjonalna, hydrauliczna zmiana głębokości kultywatorów 
wirnikowych KX/KG oferuje kierowcy jeszcze więcej komfortu 
i możliwości niż dotychczas, ponieważ teraz włóka równa-
jąca jest mocowana równolegle na wale uprawowym i nie 
musi być dodatkowo regulowana po przestawieniu głębo-
kości roboczej KX/KG. 

Gdy to konieczne, jak na przykład przy uprawie na większą 
głębokość na poprzeczniakach, można przestawić głębokość 
pracy kultywatora wirnikowego bezstopniowo z kabiny cią-
gnika. W ten sposób można również reagować na zmienia-
jące się warunki glebowe. 

Hydrauliczna regulacja głębokości KX/KG

Ponieważ wał uprawowy i włóka równająca są połączone na 
równoległoboku, to głębokość roboczą maszyny uprawowej 
można ustawiać bardzo łatwo i niezależnie. Przez zwykłe 
przełożenie sworzni mimośrodowych można wygodnie do-
pasować głębokość roboczą do miejsca pracy oraz aktualnie 
panujących warunków pracy.

Regulacja głębokości

  Mechaniczna regulacja głębokości   Mocowanie wału na równoległoboku

  Hydrauliczna regulacja głębokości KX/KG
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Głębosz
Wszystko w jednym przejeździe roboczym

Kompaktowo zbudowany głębosz TL umożliwia swoimi 
4 zębami spulchnienie gleby na głębokość do 25 cm. Opcjo-
nalnie AMAZONE proponuje możliwość wykonywania uprawy 
bezorkowej także przy dużej ilości słomy. Uprawa bezorkowa 
z głęboszem zapobiega tworzeniu się zbyt zagęszczonej 
warstwy gleby w płaszczyźnie wysiewu.

Głębosz TL 3001

  Seryjnie stosowane są redlice skrzydełkowe 30 cm. Opcjonalnie 
dostępne są poszerzone redlice skrzydełkowe 60 cm oraz prze-
dłużenia blach bocznych. 

Hydrauliczna regulacja głębokości i głębosz TL

Głębosz 
TL 3001

Szerokość robocza (m) 3,00

Szerokość transportowa (m) 3,00

Liczba narzędzi 4

Szerokość redlic skrzydełkowych (cm) 30 (60 cm opcjonalnie)

Wysokość ramy (mm) 1.000

Masa (kg) 494
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Trapezowy wał pierścieniowy 
TRW/500 mm/600 mm

Trapezowy wał pierścieniowy TRW przez swoje pierścienie 
trapezowe zapewnia pasmowe zagęszczanie gleby. Jego 
dobra nośność zapobiega zbyt głębokiemu wnikaniu pier-
ścieni trapezowych w lekką glebę. 

  Dobra nośność

  Pasmowe zagęszczanie gleby

  Wystarczająco dużo drobnej gleby

  Seryjne zgarniacze odporne na ścieranie z powłoką 
z utwardzanego metalu

Zębaty wał metalowy PW/600 mm

Zębaty wał ugniatający PW posiada dobry napęd własny 
a przez ustawione pod kątem zęby, pozostawia za sobą 
równomiernie zagęszczoną powierzchnię pola. 

Przez swoje właściwości zębaty wał ugniatający możne 
być stosowany bardzo uniwersalnie. 

  Powierzchniowe zagęszczanie gleby

  Wolny od zatorów na glebach kleistych i przy dużej 
 ilości słomy 

  Seryjnie odporne na ścieranie zgarniacze pokryte war-
stwą utwardzanego metalu (3- do 5-krotnie trwalsze 
od zgarniaczy niepokrytych tą warstwą)

  Nisko ułożone zgarniacze pozostawiające równą 
 powierzchnię także na wilgotnych glebach

Najważniejszym zadaniem wału jest zagęszczenie gleby. 
Ze względu na liczne, możliwe wymagania (rodzaj ziarna/
warunki glebowe/udźwig ciągnika) do dyspozycji jest sze-
roka gama wałów uprawowych. Można wybrać odpowiedni 
wał właściwie do każdego materiału siewnego i każdego 
rodzaju gleby.

Konsola łącząca służy równocześnie jako uchwyt włóki 
 równającej, dzięki czemu jest ona prowadzona zawsze 
 odpowiednio do wysokości wału uprawowego. 

Obszerna oferta wałów uprawowych – dla lepszych wschodów roślin

Wały uprawowe
Zagęszczenie gleby dopasowane do miejsca pracy, właściwy wybór dla każdej gleby 
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Wały uprawowe

Klinowy wał pierścieniowy KW/580 mm

Klinowy wał pierścieniowy KW ma szerokie spektrum za-
stosowań. Jego budowa zapewnia pasmowe zagęszczenie 
gleby na prawie wszystkich glebach i w każdych, panujących 
tam warunkach.

Zaklejanie, zamazywanie, zapychanie – to już nie temat.

  Uniwersalny dla wszystkich gleb i warunków

  Pasmowe zagęszczenie gleby 

  Nawet na glebach ciężkich jest do dyspozycji wystarcza-
jąco dużo luźnej gleby aby optymalnie przykryć nasiona 

  Doskonałe przy każdej pogodzie i w każdych warunkach 
glebowych

  Spokojny bieg redlic w uformowanych 
redlinach wysiewu 

Klinowy wał pierścieniowy KWM 
o profilu Matrix/600 mm

Klinowy wał pierścieniowy KWM o profilu Matrix ma wyjąt-
kowo dobry napęd własny. Profil pierścieni Matrix wytwarza 
więcej drobnej gleby w zagonach wysiewu. 

  Pasmowe zagęszczenie gleby 

  Profil Matrix poprawiający własny napęd 

  Lepsze rozdrobnienie także w trudnych warunkach 

  Spokojny bieg redlic dzięki ukształtowanym redlinom 
wysiewu 

  Doskonałe przy każdej pogodzie i w każdych warunkach 
glebowych

  Wymiana gazowa w luźnej glebie – 
korzenie mogą oddychać.

  Duże ilości opadów wsiąkają w 
 nieugniecione, luźne pasma gleby.

  W czasie suszy woda z kapilarów 
 dociera do kiełków. 

Klinowy wał pierścieniowy – ubezpieczenie siewu!

1.  Przy dużej suszy – zasada pompy wodnej: Zagęszczone 
pasma dbają o zamknięcie gleby bezpośrednio w redli-
nach wysiewu. Kiełki uzyskują wtedy wodę z kapilarów 
także podczas suszy. Klinowe wały pierścieniowe dbają 
o to, aby Państwa gleba pracowała jak pompa wodna.

2.  Przy dużej wilgotności – zasada drenażu: Luźna gleba 
bardzo dobrze wchłania wodę i magazynuje ją. Duże 

ilości opadów łatwo wsiąkają w glebę w strefy luźne, 
niezwałowane. Zapobiega się w ten sposób erozji gleby. 

3.  Wymiana gazowa – zasada płuc: W luźnej glebie odby-
wa się wymiana gazów, sprawiająca, że korzonki mogą 
oddychać.
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Cataya

Narzędzie AMAZONE
Do efektywnej i łatwej pracy 

Uniwersalne narzędzie obsługowe

Nowe, uniwersalne narzędzie obsługowe Cataya jest ide-
alnym rozwiązaniem oszczędzającym uciążliwe szukanie 
i przewożenie wielu różnych narzędzi. 

Przez ergonomiczny kształt i rozkład wszystkich punktów re-
gulacyjnych można każde ustawienie zmieniać obrotem ręki. 

Aby można było wykorzystywać bronę wirnikową/
kultywator wirnikowy w pracy solo, AMAZONE 
oferuje opcjonalne wsporniki postojowe do łatwe-
go i szybkiego odłączania nabudowanej maszyny. 
Siewnik można wtedy agregatować bardzo szybko.

Wsporniki postojowe

  Uniwersalne narzędzie obsługowe

Możliwe są następujące punkty zastosowania:

  Regulacja znaczników śladów,

  Regulacja głębokości odkładania nasion,

  Regulacja nacisku redlic,

  Regulacja zespołu ścieżek technologicznych,

  Regulacja zagarniacza,

  Centralna regulacja wysokości włóki równającej,

  Regulacja blach bocznych,

  Otwarcie kraty sita
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Dane techniczne 

Narzędzie AMAZONE | Dane techniczne brony wirnikowej, kultywatora wirnikowego i wałów uprawowych 

Brona wirnikowa Kultywator wirnikowy

KE 3001 Super KX 3001 KG 3001 Special KG 3001 Super

Szerokość robocza (m) 3,00 3,00 3,00 3,00

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

Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 59/80 66/90 66/90 66/90

Dla ciągników o mocy do (kW/KM) 135/180 142/190 161/220 220/300

Liczba wirników 10 10 10 10

Masa podstawowa od (kg) 
bez wału

927 1.184 1.172 1.183

Masa od (kg) 
z wałem PW, TRW, KW, KWM

1.472 1.729 1.717 1.728

Wały uprawowe

Zębaty wał 
 metalowy

Trapezowy wał pierścieniowy
Klinowy wał 

 pierścieniowy
Klinowy wał 

 pierścieniowy o pro-
filu Matrix

PW 600 TRW 500 TRW 600 KW 580 KWM 600

Szerokość robocza (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Średnica (mm) 600 500 600 580 600

Masa podstawowa (kg)
z rozstawem rzędów  
12,5 cm/15,0 cm

607 560/520 665/620 545/515 555/525

KG 3001 Super ze znacznikami śladów i klinowym wałem 
 pierścieniowym o profilu Matrix KWM 600

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



sowing

SPEED
sowing
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Cataya

Mechaniczny siennik nabudowany 
Cataya 3000 Super

Nowy system dozowania Precis

z TwinTeC-podwójna redlica tarczowa

  Maksymalna siła uderzenia oraz szybkie napełnianie bez strat przy dużym 
zbiorniku ziarna (830 l/1.270 l) 

  Centralna i komfortowa regulacja maszyny przez SmartCenter, kalibracja 
po naciśnięciu przycisku

  Nowy system dozowania Precis, dla dokładnego dozowania i łatwego prze-
stawiania z nasion drobnych na normalne za pomocą zasuwy zamykającej

  Minimalne ilości resztek przy zintegrowanym lejku spustowym – łatwe 
opróżnianie z resztek ziarna i szybkie mycie

  Szybka zmiana rozstawu śladów i szerokości ścieżek technologicznych przez 
wałek pośredni

  Centralna regulacja głębokości siewu

  Opcjonalna, komfortowa i bezstopniowa regulacja nacisku redlic z kabiny 
 ciągnika z dobrze widoczną skalą

  Wyposażenie w nowoczesny terminal ISOBUS 

Argumenty:

Centralne regulacje wszystkich elementów dozowania przez 

SmartCenter 
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Argumenty nabudowanego siewnika Cataya 

Prędkość robocza do 

12 km/h 

Najnowocześniejsza 

komunikacja 

ISOBUS

Zbiornik ziarna 830 l 
i 1.270 l (z nadstawką)
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Cataya

Bardzo pojemny zbiornik ziarna

  Zbiornik ziarna o pojemności 830 l, powiększany do 1.270 l
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Zbiornik ziarna 

 Wygodne napełnianie szuflą ładowacza czołowego 

Duży zbiornik ziarna redukuje czasy napełniania. Zbiornik 
podstawowy ma pojemność 830 litrów i można go powięk-
szyć 440 litrową nadstawką do 1.270 litrów zapewniając 
wyjątkowo dużą siłę uderzenia w swojej klasie. 

Zbiornik ziarna jest zamykany pokrywą z uszczelką chroniąca 
przed kurzem i wilgocią. 

Regulowany czujnik stanu napełnienia nadzoruje poziom 
napełnienia zbiornika ziarna. Okno kontrolne oraz oświe-
tlenie wnętrza zbiornika umożliwiają dodatkowo szybkie, 
wzrokowe sprawdzenie stany napełnienia.

Wyjątkowo szeroki, dostępny przez składaną drabinkę pomost 
załadowczy ułatwia napełnianie siewnika. Otwór napełniania 
o wymiarach 2,60 x 0,75 m umożliwia szybki, i łatwy proces 
napełniania z big-bagów, szufli ładowacza czołowego oraz 
ze zwykłych worków.

Pokrywa zbiornika ze zintegrowaną półką służy do eliminacji 
strat przy napełnianiu zbiornika ziarna.

Duży zbiornik ziarna

Stan napełnienia – zawsze widoczny Wygodne napełnianie

Sita chronią użytkownika przed niekontrolowanym kontak-
tem z wałkiem mieszającym a także system dozowania przed 
ciałami obcymi. Czujnik bezpieczeństwa na drabince zapo-
biega uruchomieniu wałka wysiewającego i mieszającego 
przy rozłożonej drabince. 

Na sitach można dodatkowo układać worki z materiałem 
siewnym.

Bezpieczna praca

 Łatwo dostępny zbiornik ziarna  Sita chroniące system dozowania 

 Okno kontrolne i czujnik stanu napełnienia 
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Cataya

Precis
Nowy, mechaniczny system dozowania

 System dozowania Precis
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System dozowania Precis

Nowy system dozowania AMAZONE Precis ze zintegrowa-
nymi lejkami wylotowymi daje minimalne ilości resztek 
ziarna i równomierny wysiew. System dozowania z nowym 
ElectricDrive dysponuje elektrycznym napędem wałka wysie-
wającego. Dzięki tym rozwiązaniom uzyskuje się znakomite 
utrzymywanie normy wysiewy dla szerokiej palety materiału 
siewnego.

Dzięki centralnej pokrywie kalibracyjnej przejście od siewu 
do kalibracji odbywa się bardzo komfortowo. Kalibracja jest 
dokonywana elektrycznie, po naciśnięciu przycisku wzgl. 
opcjonalnie przez terminal Twin 3.0.

Zintegrowane lejki wylotowe sprawiają, że w zbiorniku nie 
pozostają prawie żadne ilości resztek ziarna, poprzez co 
zmiana rodzaju ziarna jest wykonywana szybko i czysto. 
Przestawienie z siewu nasion drobnych na normalne od-
bywa się zasuwą zamykającą. Kształt systemu dozowania 
powoduje, że również wymiana kółek wysiewających jest 
możliwa bez najmniejszych problemów.

Centralne przestawianie 
z siewu na kalibrację przez 
centralnie przestawianą 
 pokrywę kalibracyjną

Dzięki elektrycznemu 
 napędowi kalibracja przez 
naciśnięcie przycisku

Najprostsze przestawianie z 
materiału drobnego na nor-
malny zasuwą zamykającą

Proste i szybkie czyszczenie, minimalna 
ilość resztek dzięki zintegrowanym lejkom 
wylotowym

  Przestawienie z materiału drobnego na normalny przez 
zasuwę zamykającą

 Położone obok siebie lejki wylotowe 
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Cataya

SmartCenter
Centralna i komfortowa obsługa 

  SmartCenter 1  Przestawianie pokrywy dna,
2  Przestawianie pokrywy kalibracyjnej,
3  Przycisk kalibracyjny,

4  Rynienki kalibracyjne,
5  Zmiana nacisku redlic,
6  Głębokość siewu
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SmartCenter i kalibracja 

  Dwuczęściowe rynienki kalibracyjne

  Pomyślano o wszystkim – uchwyt na pomoście załadowczym   Wszystko na pokładzie – wiaderko kalibracyjne i waga cyfrowa

Aby jeszcze bardziej uprościć użytkownikowi obsługę, 
AMAZONE przez nowe SmartCenter oferuje bardzo proste 
i przejrzyste przyporządkowanie najważniejszych ustawień 
podstawowych. System dozowania można szybko kalibro-
wać i ustawiać centralnie, z lewej strony. Inteligentna in-
tegracja funkcji pozwala zamykać pokrywę SmartCenters 
dopiero wtedy, gdy wszystkie punkty regulacyjne maszyny 
znajdują się w pozycji roboczej. W ten sposób wykluczono 
ewentualne błędy w obsłudze. 

Kalibracje w SmartCenter można wykonywać z lewej strony 
maszyny przyciskiem kalibracji lub opcjonalnie także przez 
terminal Twin 3.0. Obie rynienki kalibracyjne umieszczone 
bezpośrednio pod zbiornikiem ziarna można wyjmować z 
lewej strony nad SmartCenter.

Podczas kalibracji materiał siewny dostaje się do rynienek 
kalibracyjnych. Dzięki dwuczęściowym rynienkom kalibracyj-
nym przesypywanie ziarna do seryjnego wiaderka odbywa 
się szybko, łatwo i wygodnie.

Po kalibracji rynienki kalibracyjne są obracane otworem 
w dół w pozycji składowania. 

Seryjna waga cyfrowa pozwala szybko i dokładnie ustalić ilość 
kalibrowanego ziarna. Dodatkowy schowek w SmartCenter 
zapewnia wystarczająco dużo miejsca do umieszczenia seryj-
nego osprzętu, jak wiaderko kalibracyjne i waga cyfrowa.

Kalibracja
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Cataya

Napęd dozownika ElectricDrive
Proste ustawianie i wygodna kalibracja

  Bezpieczne, bezstopniowe dozowanie z elektrycznym napędem wałka wysiewającego
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Napęd dozownika i terminal Twin 

Cataya seryjnie posiada elektryczny napęd dozownika, 
ElectricDrive. W połączeniu z napędem elektrycznym kali-
bracja jest tu komfortowa i w pełni automatyczna. Napęd 
elektryczny oferuje dodatkowe funkcje, na przykład wstęp-
nego dozowania materiału siewnego na początku pola a 
także zwiększenie i zmniejszenie normy wysiewu podczas 
pracy. Dla nadzoru prędkości jazdy Cataya ma do dyspozycji 
różne źródła sygnałów. Obok czujnika radarowego albo sy-
gnału GPS można wykorzystywać także sygnał prędkości z 
ciągnika.

Napęd dozownika ElectricDrive

Aby jeszcze bardziej uprościć kalibracje i opróżnianie siew-
nika z resztek ziarna, AMAZONE oferuje dla maszyn pakiet 
Comfort 1 z terminalem Twin3.0. Terminal Twin jest wtedy 
zamontowany bezpośrednio na siewniku w SmartCenter. 
Taka pozycja ma istotną zaletę: kierowca może wykonywać 
obsługę i wprowadzać wszystkie dane kalibracyjne bezpo-
średnio na maszynie, co oszczędza czas konieczny do wielo-
krotnego wsiadania i wysiadania z ciągnika.

Terminal Twin 3.0 składa się ze szczelnej obudowy chroniącej 
przed wodą i kurzem, 3,2 calowego wyświetlacza i czterech 
dużych przycisków obsługowych.

Pakiet Comfort 1 z terminalem Twin 3.0

Napęd elektryczny jest dostępny do wyboru z lewej lub 
 prawej strony. Opcjonalnie dostępne są 2 napędy, przez 
co możliwe jest wyłączanie połowy szerokości roboczej.

Napęd

Seryjny napęd elektryczny daje możliwość dowolnego wybo-
ru zarówno sygnału prędkości jazdy jak też sygnału pozycji 
roboczej. W ten sposób można zależnie od sytuacji, elastycz-
nie wybierać między różnymi sygnałami.

Sygnał pozycji roboczej 
oraz prędkości jazdy

Kabel sygnałowy lub sygnał GPS Sensor pozycji roboczej

Radar

TECU

TECU

ISOBUS

Prędkość robocza

Pozycja robocza
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Cataya

Włączanie połowy szerokości 
i ścieżek technologicznych
Rozstaw śladów i szerokość ścieżki technologicznej odpowiednie 
dla każdej szerokości roboczej

  Włączenie połowy szerokości i ścieżek technologicznych dla asymetrycznych rytmów 
zakładania ścieżek
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Włączanie połowy szerokości i ścieżek technologicznych 

Z nową koncepcją obsługi ścieżek technologicznych można 
wyłączać ogółem do 2 x 5 redlic, poprzez co zakładanie 
ścieżek technologicznych odbywa się bez problemów. 

Włączanie ścieżek technologicznych odbywa się przez wałek 
pośredni dla kółek wysiewających. Podczas zakładania ście-
żek technologicznych, wałek pośredni nie obraca się i rów-
nocześnie zatrzymane są odpowiednie kółka ścieżek tech-
nologicznych na wału wysiewającym. Szerzej założone ścieżki 
technologiczne nadają się do pracy ciągników pielęgnacyj-
nych o szerokości opon do 900 mm przy rozstawie rzędów 
15 cm lub 750 mm przy rzędach rozstawionych co 12,5 cm. 
Rozstaw śladów i szerokość ścieżek technologicznych można 
przy dwuczęściowych kółkach wysiewających dopasować 
szybko i łatwo. 

Włączanie ścieżek technologicznych

Przez wyłączenie połowy szerokości można uzyskiwać asy-
metryczne rytmy ścieżek technologicznych. Wyłączenie po-
łowy szerokości odbywa się przez rozłączenie wałka wysie-
wającego i pośredniego.

Gdy wybrany będzie opcjonalny, dwustronny, elektryczny 
napęd dozownika, to wyłączenie połowy szerokości można 
wykonać z kabiny ciągnika. W kombinacji z automatycznym 
włączaniem sekcji szerokości GPS-Switch osiąga się bardzo 
precyzyjne wyłączanie na klinach pola a także na skośnie 
przebiegających poprzeczniakach. 

Włączanie połowy szerokości

Dzięki dzielonym kółkom napędowym można szybko zmienić 
 rozstaw śladów i szerokość ścieżek technologicznych



MI5933_Cataya_TwinTeC_11_2016_6c_de_161121.indd   34 21.11.16   12:36 MI5933_Cataya_TwinTeC_11_2016_6c_de_161121.indd   35 21.11.16   12:36

Cataya

Noc, 
… i staje się jasno

  Doskonała widoczność w ciemnościach z opcjonalnym oświetleniem roboczym LED
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Oświetlenie i zbiornik wody do mycia rąk

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oświetlenia LED maszy-
na jest zawsze dobrze widoczna także podczas jazdy po dro-
gach. Przemyślana technika dba o długotrwałą, bezpieczną 
pracę maszyny.

Oświetlenie LED do jazdy drogowej – 
większe bezpieczeństwo na drodze

O dobrą widoczność w ciemnościach dbają opcjonalne 
 reflektory robocze na zbiorniku ziarna. Przez obrotowe 
 reflektory LED optymalnie oświetlana jest strefa pracy 
obok i za agregatem uprawowo siewnym. Oświetlenie 
 robocze można wygodnie włączać/wyłaczać przez terminal.

Oświetlenie wnętrza zbiornika ziarna służy do pomocy 
przy jego napełnianiu oraz do kontroli stanu napełnienia.

Oświetlenie robocze LED – 
zamienia noc w dzień

Aby praca mogła być czysto kontynuowana także po prze-
rwie, po prawej stronie maszyny znajduje się seryjny zbiornik 
z wodą do mycia rąk. 

Zbiornik wody do mycia rąk – 
czystość i bezpieczeństwo

  Zbiornik wody do mycia rąk 
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Cataya

Redlica TwinTeC
Nowa redlica AMAZONE o podwójnych tarczach

Nowy, nabudowany siewnik Cataya 3000 Super jest wyposa-
żony w redlice TwinTeC o podwójnych tarczach. Nowa redlica 
o podwójnych tarczach uzupełnia sprawdzony system redlic 
jednotarczowych RoTeC.

Redlica TwinTeC gwarantuje czyste odkładanie materiału 
siewnego. Przy nacisku redlic aż do 60 kg/redlicę, przemiesz-
cza się ona po glebie bardzo spokojnie i precyzyjnie odkłada 
nasiona.

Redlica TwinTeC

Dzięki zawieszeniu wszystkich redlic na specjalnej ramie, 
możliwe jest centralne ustawianie ich nacisku. Ponieważ 
głębokość siewu określana jest przez rolkę kopiującą, to 
głębokość pracy może być regulowana niezależnie od naci-
sku redlic, centralnie w zakresie od 0 do 6 cm dla wszyst-
kich redlic. Do wyboru jest rozstaw rzędów 12,5 cm i 15 cm. 

Blacha osłony

Tarcze wysiewające 
∅ 340 mm/10°

4-punktowe łożysko z o-ringiem

2x2 podkładki dystanso-
we do regulacji tarczy w 
miarę jej zużywania się

Łącznik górny do centralnego 
ustawiania głębokości siewu

Obejma ułożyskowania redlicy z gumowymi 
elementami amortyzującymi i centralną 

 regulacją nacisku redlic

Wymienna prowadnica ziarna z ruchomym 
przedłużeniem prowadnicy

Zgarniacz wewnętrzny

Ramię koła z możliwością montażu 
zagarniacza na redlicy

Rolka kopiująca 
 Control 50 lub 65
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Redlica 

Aby zachowana była głębokość siewu każdej z redlic TwinTeC, 
rolka kopiująca za każdą z redlic dba o dokładne utrzyma-
nie ustawionej głębokości. Przy dużym przesunięciu redlic 
wynoszącym 195 mm i połączeniu rolki kopiującej za po-
mocą ramienia przebiegającego od góry, pozostaje wystar-
czająco dużo przestrzeni umożliwiającej pracę bez zatorów. 
Ze względu na 10° kąt ustawienia tarcz wysiewających ist-
nieje doskonałe przejście także przy dużych prędkościach 
pracy i dużej ilości resztek pożniwnych. Opcjonalne zgarnia-
cze na rolce kopiującej zapewniają utrzymanie głębokości 
siewu także przy wilgotnej i kleistej glebie.

Kopiowanie głębokości

Ponieważ wszystkie redlice są zawieszone w ramie z układem 
równoległoboku, możliwa jest centralna regulacja nacisku 
redlic. 

Opcjonalnie dostępna jest hydrauliczna zmiana nacisku redlic, 
którą można wygodnie dopasować nacisk redlic bezpośrednio 
z kabiny. Redlice można wtedy podnosić hydraulicznie aż do 
145 mm, poprzez co na nawrotach można manewrować bez 
udziału redlic. Podnoszenie redlic jest również bardzo pomoc-
ne przy pracy w narożnikach pola.

Istnieje możliwość zwiększenia nacisku redlic o kolejne 6 kg 
np. w strefie kół ciągnika.

Zmiana nacisku redlic

Do wyboru są dwie różne rolki kopiujące. Rolka Control 50 mm 
pozostawia dużo miejsca po bokach i nadaje się do pracy 
zwłaszcza na glebach ciężkich i nośnych. Rolka kopiująca 
Control 65 mm oferuje wyższą nośność zwłaszcza na gle-
bach lekkich. 

Rolka kopiująca głębokość

Do zagwarantowania płynnego biegu redlic, w podwójnych 
tarczach są zamocowane zgarniacze wewnętrzne. 

Opcjonalne dostępne są zgarniacze z utwardzaną powłoką 
dla bardzo zwięzłych gleb gliniastych. 

Zgarniacz

Control 65Control 50Opcjonalny zgarniacz
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Cataya

Zagarniacz sprężynowy

Zagarniacz sprężynowy do przykrywania otwartych redlin 
wysiewu i równania pracuje bez zatorów także przy dużej 
ilości słomy. Z indywidualnie ułożyskowanymi elementami 
 zaganiającymi dopasowuje się on do nierówności pola i 
 powoduje równomierne przykrycie materiału siewnego.

Nacisk zagarniacza jest regulowany centralnie, mechanicznie. 
Alternatywą jest opcjonalna hydrauliczna regulacja, która w 
połączeniu z hydrauliczną zmianą nacisku redlic dopasowuje 
się automatycznie. Opcjonalnie można zamówić również 
hydrauliczne podnoszenie zagarniacza. 
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Nowy zagarniacz to zagarniacz pojedynczy, montowany 
bezpośrednio na redlicy. Jego kształt i mała masa własna 
sprawia, że wymaga niewiele miejsca do montażu. Kopio-
wanie głębokości ze sprężystym zamocowaniem zagarnia-
cza odbywa się bezproblemowo także na nierównościach 
gleby. 

Każdy z zagarniaczy można ustawić zależnie od potrzeb. 
Przy ich ścieraniu można przestawiać je w 7 stopniach aż 
do 150 mm. Przez przełożenie sworzni w trzech stopniach 
(30°, 45°, 60°) można ustawiać również intensywność pracy 
zagarniacza.

Krótka przestrzeń montażowa zagarniacza pozwala lepiej 
pracować w narożnikach pola.

Zagarniacz na redlicy TwinTeC

Zagarniacz 
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Cataya

GreenDrill 200E

  Cataya 3000 Super z nabudowanym siewnikiem do poplonów GreenDrill
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GreenDrill 200E

Siew poplonów za pomoca 
GreenDrill 200E

Nabudowany siewnik do poplonów GreenDrill jest idealnym 
rozwiązaniem do wysiewu poplonów i wsiewek w jednym 
przejeździe roboczym. Dobrze dostępny przez pomost zała-
dowczy zbiornik siewnika GreenDrill mieści 200 l. Rozdział 
nasion na całej powierzchni następuje przez talerze odbojowe. 
Punkt podawania można ustawić przed lub za zagarniaczem. 

Do sterowania maszyną są oferowane dwa alternatywne 
komputery o różnym komforcie obsługi. Z komputerem po-
kładowym 3.2 w wyposażeniu podstawowym można włą-
czać wałki wysiewające i dmuchawę oraz ustawiać liczbę 
obrotów dmuchawy. W wyposażeniu komfortowym kom-
puter pokładowy 5.2 oferuje dodatkowo menu wyboru do 
przeprowadzania kalibracji a także do wskazań prędkości 
roboczej, obrobionej powierzchni oraz godzin pracy. Gdy 
komputer jest połączony 7-biegunową wtyczką z gniazdem 

Siew poplonów i wsiewek za pomocą 
GreenDrill

  Zbiornik ziarna GreenDrill

  Talerz odbojowy 

 sygnałowym ciągnika, to liczba obrotów wałków wysiewa-
jących automatycznie dopasowuje się do zmian prędkości 
jazdy.
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Cataya

Terminal obsługowy AMATRON 3

Sterowanie wszystkich ważniejszych funkcji 
może być przejęte przez terminal AMATRON 3 
do współpracy z ISOBUS. Są to funkcje robocze 
oraz funkcje ustawiania maszyny, np. kalibracja.

AMATRON 3 jest terminalem ISOBUS obejmu-
jącym całość funkcji takich maszyn jak siewniki, 
rozsiewacze nawozów i opryskiwacze polowe, 
gdzie pozwala optymalnie sterować dawkami 
aplikacji i obsługiwać maszynę.

Uniwersalność zastosowania

Maszyna seryjnie dysponuje elektrycznym napędem dozow-
nika. Ułatwia to kalibrację i dokonywanie indywidualnych 
zmian normy wysiewu. 

Terminal obsługowy steruje i dodatkowo nadzoruje funkcje 
ścieżek technologicznych. Należą do tego także przemyślane 
rozwiązania omijania przeszkód przez znaczniki śladów. Za 

AMATRON 3

pomocą funkcji Task Controller można wcześniej przygoto-
wać na komputerze w gospodarstwie zadania a później 
przenieść je w formacie ISO-XML pendrivem USB do termi-
nala maszyny i je wykonać. AMATRON 3 pozwala na pracę 
z ISO-XML lub mapami Shape, stosowanymi do zmiennego 
siewu.

Jeden dla WSZYSTKICH!

Z

techniką

ISOBUS
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AMATRON 3 i GPS-Switch

GPS-Switch

Automatyczne włączanie i wyłączanie elektrycznego dozownika 
z GPS-Switch na dokładnie określonych pozycjach

Nadmiary i niedobory siewu przy włączaniu ręcznym bez GPS-Switch

Ręczna obsługa 
dozownika

Po sukcesie systemów GPS-Switch w rozsiewaczach nawo-
zów i opryskiwaczach polowych w centrum uwagi znalazł 
się siew. Włączanie i wyłączanie elektrycznych dozowników 
jest sterowane z wykorzystaniem GPS. Na mniejszych polach 
z dużą ilością nawrotów stanowi to poważne odciążenie 
kierowcy i prowadzi do poprawy wyników pracy.

GPS-Switch steruje włączaniem i wyłączaniem elektrycznych 
dozowników Cataya zależnie od pozycji maszyny i ustawień 
dokonanych przez kierowcę. W połączeniu z obustronnym, 
elektrycznym napędem dozownika w Cataya możliwe jest 
wyłączenie połowy szerokości roboczej tzn. 1½ m.

Dzięki temu można do minimum ograniczyć często wystę-
pujące w praktyce nadmiary i niedobory siewu w miejscach 
krytycznych, jak nawroty i kliny pola. Miejsca niezasiane 
należą do przeszłości. Kierowca może się całkowicie skon-
centrować na jeździe i pracy narzędzi uprawowych dla osią-
gnięcia optymalnego przygotowania gleby przed redlicami.

Oszczędzać i optymalnie wykorzystywać materiał siewny: 
GPS-Switch sprawia, że dostarczanie nasion nie zostaje po-
dobnie jak w klasycznej pracy siewnika przerwane dopiero 
wtedy, gdy jest on podnoszony. Wysiewane nasiona są więc 
lepiej rozmieszczane.

Przyszłość to już dzień dzisiejszy: coraz popularniejsze będą 
karty aplikacji zmiennego siewu uwzględniające kontury 
pola takie jak wzniesienia i doliny oraz mozaikowatość gle-
by. Task Controller (przez ISO-XML) lub GPS-Maps umożliwia 
łatwe przełożenie map aplikacji. Mogą być importowane 
standardowe formaty, które system opracuje w pełni auto-
matycznie. Graficzny obraz karty w tle daje dobry podgląd.

Dokładne rozmieszczenie 
materiału siewnego

Wirtualne nawroty

Pole, mapy aplikacji możliwe dla 
różnych dawek wysiewu

Obrobiona powierzchnia

Cataya zawsze precyzyjnie 
rozłącza

AMATRON 3 z GPS-Switch
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Cataya

Terminal CCI

Terminal dysponuje 
następującymi funkcjami:

  Obsługa maszyn ISOBUS
  Zarządzanie zleceniami w celu dokumentacji, CCI.Control
 CCI.Command (opcjonalnie):

  automatyczne przełączenia sekcji szerokości 
CCI.Command.SC 
wspomaganie jazdy równoległej CCI.Command.PT

  Wspomaga mapy aplikacji w formacie ISO-XML
  Port seryjny, np. dla czujników N
  Funkcja ECU ciągnika
  Funkcja kamery CCI.Cam
  W połączeniu z techniką siewu, terminal CCI dysponuje 

funkcją automatyki ścieżek technologicznych. Punkty 
włączania ścieżek technologicznych są sterowane przez 
GPS z wykorzystaniem modułu prowadzenia równole-
głego terminala CCI.

Zalety

Terminal CCI-ISOBUS firmy AMAZONE jest wynikiem 
współpracy z wieloma innymi producentami maszyn w 
Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). W terminalu CCI 
zarówno AMAZONE jak też pozostali partnerzy położyli 
 kamień węgielny pod wprowadzenie ISOBUS do praktyki. 
CCI 100 służy jako baza sukcesywnego przestawiania wszyst-
kich maszyn i narzędzi AMAZONE na standard ISOBUS.

  Jasny, kolorowy wyświetlacz o wielkości 8,4 " o wysokim 
natężeniu światła i czujnikiem oświetlenia otoczenia, 
który automatycznie dostosowuje jasność do aktualnego 
oświetlenia. Zapobiega to sytuacji, w której kierowca 
będzie oślepiany przez zbyt jasny ekran.

  Wprowadzanie odbywa się do wyboru albo przez przy-
jazny w obsłudze ekran dotykowy albo przyciskami. 

  Niemęcząca praca wspomagana jest w ciemnościach 
także przez podświetlenie przycisków, również połączo-
nych z czujnikiem światła. 

  Sprawdzona, jednoręczna obsługa AMAZONE została 
 zachowana także tutaj, ponieważ obłożenie wszystkich 
„przycisków programowych” może być uruchamiane 
niezwykle łatwo.

  Do intuicyjnego prowadzenia w menu oraz komforto-
wego wprowadzania wartości i tekstów, terminal wypo-
sażono w doskonały jakościowo, dotykowy wyświetlacz.

  Do bezpośredniego, szybkiego wprowadzania i przesta-
wiania żądanych wartości na obudowie umieszczono 
ergonomiczne pokrętło z funkcją potwierdzania.

  Zewnętrzny, dodatkowy wskaźnik diodowy dla CCI.Command.PT

  Jako możliwe uzupełnienie do dyspozycji jest zewnętrzny wskaźnik 
diodowy, który wygodnie łączy się z CCI.Command.PT. Wskaźnik ten 
można umieszczać w dowolnym miejscu kabiny. Warunkiem jego wy-
korzystania jest włączenie modułu jazdy równoległej w CCI.Command.

Z

techniką

ISOBUS
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Terminal CCI | AMAPAD

AMAPAD
Wyjątkowo komfortowy rodzaj 
 sterowania maszynami rolniczymi

Terminal obsługowy AMAPAD firmy AMAZONE proponuje 
doskonałe rozwiązanie dla aplikacji GPS, jak automatyczne 
włączanie sekcji szerokości w oparciu o GPS oraz rozwiąza-
nia Precision Farming.

AMAPAD dysponuje wyjątkowo ergonomicznym ekranem 
dotykowym o wielkości 12,1 ". Jedyna w swoim rodzaju 
koncepcja „MiniView” pozwala na przejrzystą prezentację 
z boku ekranu chwilowo nieaktywnych ale nadzorowanych 
aplikacji. W razie konieczności można je powiększyć „doty-
kiem palca”. Ergonomię obsługi uzupełnia możliwość indy-
widualnego obłożenia „tablicy przyrządów” żądanymi 
wskazaniami.

Nowy wymiar sterowania i nadzoru

Obok przełączania sekcji szerokości GPS-Switch pro seryjnie 
zainstalowano również GPS-Track pro, będące cennym, pro-
fesjonalnym, ręcznym prowadzeniem po śladach. GPS-Track 
pro można doposażyć do funkcji automatycznego kierowania.

Terminal dysponuje 
następującymi funkcjami: Właściwości AMAPAD:

  Obsługa maszyn ISOBUS
  Zarządzanie zleceniami w celu dokumentacji
  Automatyczne przełączanie sekcji szerokości 

GPS-Switch pro
  Wspomaganie jazdy równoległej GPS-Track pro
  Opcjonalne rozwinięcie do automatyki kierowania
  Moduł kart aplikacji GPS-Maps pro

  Przednia strona ekranu ze specjalnie utwardzanego szkła
  Obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia
  Bardzo wąska krawędź dla maksymalnej przejrzystości
  Połączenie powierzchni, bez wnikania kurzu i wilgoci

Z

techniką

ISOBUS
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Cataya

Dane techniczne Cataya

Cataya 3000 Super 
(z redlicą TwinTeC)

Szerokość robocza (m) 3,00 

Szerokość transportowa (m) 3,00 

Prędkość robocza (km/h) 8 – 15

Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 121/170

Pojemność Zbiornik ziarna (l) 830

Z nadstawką (l) 1.270

Wysokość napełniania Zbiornik ziarna (m) 1,75

Z nadstawką (m) 1,96

Szerokość napełniania (m) 2,60

Głębokość napełniania (m) 0,75

Liczba rzędów 24/20

Rozstaw rzędów (cm) 12,5/15,00

Masa podstawowa od (kg)
Cataya z redlicami, pomost załadowczy 
(bez maszyny uprawowej)

1.150

Masa od (kg) Z broną wirnikową KE 3001/KW 580 2.622

Z kultywatorem wirnikowym KX 3001/KW 580 2.879

Z kultywatorem wirnikowym KG 3001 Special/KW 580 2.867

Z kultywatorem wirnikowym KG 3001 Super/KW 580 2.878

Cataya 3000 Super 
z KG 3001 Super 

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

Wasze maszyny poddawane są ekstremalnie ciężkim 
 wymaganiom! Jakość części zamiennych i ścieralnych 
 AMAZONE zapewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo 
pracy, efektywną uprawę gleby, precyzyjny siew, profesjo-
nalne nawożenie i skuteczną ochronę roślin.

Tylko oryginalne części zamienne i ścieralne są doskonale 
dostosowane do wymagań maszyn AMAZONE. Gwarantują 
optymalny wynik pracy. Oryginalne części po rynkowych 
cenach zawsze się na końcu opłacają.

Zalety oryginalnych części zamiennych i ścieralnych
 Jakość i niezawodność
 Innowacyjność i wydajność
 Natychmiastowa dostępność
 Wyższa wartość używanych maszyn przy odsprzedaży

Zawsze lepiej wybrać oryginał Dlatego warto wybrać oryginał!

AMAZONE Serwis – 
Zawsze blisko Was
Wasze zadowolenie to nasz napęd

Kampania VDMA: 
Pro-Original

W tym celu stawiamy na naszych kompetentnych partnerów 
handlowych. Także w kwestiach serwisu są oni właściwymi 
i niezawodnymi partnerami rolników oraz przedsiębiorstw 
usługowych. Ciągłe szkolenia pozwalają zarówno sprzedaw-
com jak i mechanikom serwisowym zawsze być na bieżąco 
z najnowszym stanem techniki.

Zadowolenie naszych klientów 
to najważniejszy cel

Bazą naszej światowej logistyki części zamiennych tworzy 
centralny magazyn części w zakładach w Hasbergen-Gaste. 
Zapewnia on optymalne zaopatrzenie w części zamienne 
także do starszych maszyn.

W centralnym magazynie części zamiennych w Hasbergen -
Gaste codzienne zamówienia przyjmowane są do godziny 
17 i tego samego dnia części opuszczają nasz zakład. 
34.000 różnych pozycji magazynowanych jest w nowo-
czesnym systemie składowania. Codziennie realizujemy 
tu wysyłkę części z 800 zamówień naszych klientów.

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