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Pantera 4502
Więcej inteligencji
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„ … całkowicie samochodowy sposób jazdy przy oprysku“
(profi 11/2011)
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Pantera daje możliwość spełnienia wszelkich wymagań w ochronie roślin. W tym
samojezdnym opryskiwaczu polowym zamontowano najnowocześniejsze technologie i
systemy zarządzania. Tworzą one koncepcję Pantera przeznaczoną dla dużych gospodarstw
rolnych oraz firm usługowych i są ważnym elementem inteligentnej uprawy roślin.
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Pantera

Pantera – koncepcja:
Inteligentne rozwiązania kabiny
W obszernej kabinie z pneumatycznie amortyzowanym
fotelem i znakomitą widocznością kierowca także po
długim dniu pracy jest bezpieczny i odprężony.
Inteligentne rozwiązania obsługi
Pantera jest łatwo i wygodnie obsługiwany przez
joystick i terminal AMADRIVE. Terminal obsługowy
AMATRON 3 lub AMAPAD ze zintegrowanymi systemami
GPS-Switch- i GPS-Track stanowi ogromnie ułatwienie
w pracy. Komunikacja między terminalem a maszyną
seryjnie odbywa się przez ISOBUS.
Inteligentne zarządzanie podwoziem i układem
kierowniczym
Wyjątkowe podwozie tandemowe zapewnia spokojną,
poziomą pozycję belki polowej. Równocześnie daje też
stabilizację na zboczach i pozwala na łatwą, wygodną
zmianę rozstawu kół. Zmiana systemu kierowania z 2
kół na 4 koła lub kierowanie psim chodem jest bardzo
łatwa.
Inteligentne rozwiązania napędu
Silnik o mocy 218 KM ze sterowaniem w trybie ECO
oraz POWER pozwala bardzo efektywnie wykorzystać
paliwo. Silnik spełnia wymagania normy emisji spalin
Tier 3B. Jazda jest komfortowa, bezstopniowa z napędem
hydrostatycznym z prędkością od 0 do 50 km/h, bez
żadnej zmiany biegów.
Dopuszczalne prędkości jazdy można zmieniać
odpowiednio do obowiązujących w danym kraju
przepisów prawa o ruchu drogowym.
Inteligentna ochrona roślin
Centrum obsługowe oraz inteligentne zarządzanie cieczą
roboczą ułatwia pracę.
Dzięki belce polowej Super-L2 o szerokości roboczej do
40 m oraz automatycznemu prowadzeniu belki polowej
przez Distance Control, kierowca może się w pełni
skoncentrować na prawidłowym wykonaniu zabiegu.

Optymalny serwis
Maszyny AMAZONE to synonim najwyższej
wydajności i najlepszej jakości. Partnerzy handlowi
oraz serwis AMAZONE zawsze są do Państwa
dyspozycji z odpowiednimi kompetencjami i szybkimi
rozwiązaniami.

Dobre argumenty
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„SpeedSpraying“ –
większa wydajność w ochronie roślin
AMAZONE oferuje różne wyposażenie do szybszego,
wydajniejszego, tańszego oraz efektywniejszego
napełniania, transportu i mycia maszyn.

Wyposażenie techniczne do zwiększenia wydajności w
ochronie roślin AMAZONE określiła wspólnym pojęciem
„SpeedSpraying“.
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Pantera

Wejść i rozpocząć jazdę!
Pozostać odprężonym

Każdy dzień pracy będzie przyjemnością...
…jeśli usiądzie się w tej kabinie:
Znakomite wytłumienie hałasu
Wygodne, szerokie wejście ze składaną hydraulicznie
drabinką
Regulowane elektrycznie i ogrzewane lusterka
zewnętrzne
Dodatkowe lusterko poprawiające widok na przednie
koła
Flitr powietrza kabiny
Automatyka klimatyzacji
Pneumatycznie amortyzowany, komfortowy fotel z
wieloma możliwościami ustawiania

Duże, składane siedzisko instruktora
Podłokietnik z elementami obsługowymi regulowany w
pionie i w poziomie
Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia
Duży, chłodzony schowek pod fotelem
Schowek na dokumenty
Radio CD z zestawem głośnomówiącym przez Bluetooth
Rolety przeciwsłoneczne przedniej i tylnej szyby
Opcjonalnie: Filtr z węglem aktywnym lub filtrowanie
powietrza kabiny kategorii 4

Najwyższy komfort obsługi
W obszernej kabinie opryskiwacza AMAZONE Pantera,
kierowca korzysta z doskonałego wyposażenia, najlepszej
widoczności oraz pełnego komfortu obsługi. W ten sposób
ma on pełną kontrolę nad pojazdem.

Inteligentne rozwiązania kabiny
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Idealne oświetlenie z optymalną widocznością, także nocą

Poczujecie się jak w domu –
w dzień i w nocy

Oświetlenie do bezpiecznej pracy przez
długie dni

Przy takiej koncepcji oświetlenia Pantery, kierowca ma
zarówno o zmierzchu jak i w nocy najlepszą widoczność na
maszynę drogę i pole.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Do wyposażenia seryjnego należy:
6 reflektorów roboczych w dachu kabiny (4 + 2)
Opcjonalnie: Reflektory ksenonowe
Reflektory Side-View do oświetlenia bocznego
Robocze oświetlenie pola obsługowego

Oświetlenie robocze (Opcja)
LED-oświetlenia poszczególnych rozpylaczy (Opcja)
Reflektory belki polowej
Reflektory boczne Side-View
Reflektory boczne
Reflektory robocze przednie

Belka polowa Pantery ma do dyspozycji opcjonalne
wyposażenie w 4 reflektory lub perfekcyjne oświetlenie
każdego z rozpylaczy diodami LED.

Filtrowanie powietrza kabiny kategorii 4
Dla lepszej jakości powietrza w każdych warunkach, AMAZONE
oferuje teraz opcjonalne filtrowanie powietrza kabiny kategorii,
4 zgodne z EN 15695. W kabinie panuje nadciśnienie,
wszystkie niezbędne wkłady filtrów są usytuowane tak, że
wnikanie kurzu i oparów zostało wyeliminowane. Filtrowanie
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo kierowcy poprzez
czyste powietrze w kabinie.

„ … zapewnia doskonałą
widoczność “
(profi 11/2011)
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Pantera

Wielofunkcyjny uchwyt
do obsługi pojazdu i oprysku

Dużo funkcji w jednej dłoni
Czy jest to drążek jezdny czy element obsługi funkcji
oprysku – wielofunkcyjny uchwyt Pantera obejmuje wiele
operacji wykonywanych jedną ręką.

Jest oczywiste, że joystick pozwala też uruchamiać funkcje
oprysku: Sterowanie sekcjami szerokości i całą belką
polową, funkcje dodatkowe, jak włączanie rozpylaczy
krawędziowych oraz przyciski +/- % dawki oprysku.

Motto brzmi „Wejść i rozpocząć jazdę“! Joystickiem prowadzi
się maszynę bezstopniowo i intuicyjnie. Przy funkcji
tempomatu i maksymalnym wychyleniu joysticka Pantera
osiąga na drodze do 50 km/h (dopuszczalna prędkość może
zmieniać się w zależności od obowiązującego prawa) a na
polu, wybraną prędkość dla oprysku.
Przez pociągnięcie drążka jezdnego do tyłu, uruchamia się
automatycznie nowy, hydrostatyczny, dwuobwodowy układ
hamulcowy. Włączany automatycznie dodatkowy hamulec,
wspomaga kierowcę w każdej sytuacji. Zagwarantowana
jest najwyższa dokładność przy ruszaniu z miejsca i przy
manewrowaniu. To z reguły wystarczy, aby dokładnie
dopasować prędkość jazdy do warunków na drodze i w
polu. Korzystanie z hamulca nożnego konieczne jest tylko w
wyjątkowych sytuacjach.
Obsługa joystickiem obejmuje również wszystkie sposoby
kierowania pojazdem AmaPilot: Możliwe tu jest włączanie
i wyłączanie skrętu wszystkich kół oraz ręczne sterowanie
psim chodem względnie korekta pozycji maszyny podczas
pracy na zboczach.

Joystick AmaPilot
- Doskonała ergonomia
- Prawie wszystkie funkcje w 3 poziomach uchwytu
- Regulowane podparcie dłoni

Inteligentne rozwiązania obsługi

Po prostu klasa –
dotykowy monitor AMADRIVE do obsługi nośnika oraz
nadzorowania Pantery.

Wszystko pod kontrolą, wszystko przed
oczami – AMADRIVE dla wszystkich funkcji
Naciskiem na dotykowy ekran AMADRIVE steruje się
następującymi funkcjami:
– Tempomat
– Sterowanie silnikiem w trybie Eco lub Power
– Sterowanie na nawrotach
– Zmiana rozstawu śladów
– Ustawienie liczby obrotów pompy
– Włączanie oświetlenia roboczego nośnika i belki
polowej
Przez ekran AMADRIVE można poza tym wywołać liczne
dane:
– Prędkość jazdy i liczba obrotów silnika
– Stan paliwa i temperatura silnika
– Dane diagnostyczne silnika i hydrauliki

Opcjonalnie dostępna kamera cofania
Obrazy z opcjonalnej kamery cofania oraz kamery
przedniego, prawego koła pokazywane są na kolorowym
ekranie o wysokiej rozdzielczości.

Znakomita technika kamer
- Duży, wynoszący 135° kąt widzenia°
- Kamera z ogrzewaniem i pokryciem warstwą Lotus
- Dzięki technice podczerwieni, jasny obraz także w ciemności
- Funkcja automatycznego antyrefleksu
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Pantera

Nowoczesne terminale obsługowe
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AMATRON 3
AMATRON 3 jest w pełni kompatybilny z wcześniejszym wersjami
AMATRON+ oraz ze standardem ISOBUS i tworzy pomost między
światem NON-ISOBUS a światem ISOBUS.

Przez AMATRON 3 użytkownik może bezpiecznie i komfortowo
obsługiwać wszystkie maszyny AMAZONE z wyposażeniem w AMATRON+
(AMABUS) oraz maszyny , które wykorzystują standard ISOBUS.
Także wtedy, gdy nie są one produkcji AMAZONE.

Inteligentne rozwiązania obsługi

10

11

AMATRON 3
Terminal dla wszystkich funkcji
ochrony roślin

Dokładne dozowanie i
prosta obsługa
Terminal obsługowy AMATRON 3 umożliwia w pełni
automatyczną regulację ustawionej dawki oprysku (l/ha).
Możliwe są zmiany dawki w wybranych krokach
procentowych.
Ten nowoczesny terminal jest dzięki przejrzystej, prostej
i logicznej obsłudze oraz podświetlanym przyciskom
wyjątkowo przyjazny użytkownikowi. Do nadzoru systemu
zamontowano duży, antyrefleksyjny wyświetlacz o wysokiej
rozdzielczości. Kompaktowy kształt komputera wymaga
niewiele miejsca w kabinie.
Przez zastosowanie dwóch przepływomierzy dokładność
aplikacji jest bardzo precyzyjna zwłaszcza przy niedużych
dawkach oprysku.

Funkcje seryjne:
Włączanie główne i włączanie sekcji szerokości
Aż do 13 sekcji szerokości
Cyfrowy wskaźnik ciśnienia
Cyfrowy wskaźnik napełnienia
Pakiet Comfort 1 – zdalne sterowanie obiegu cieczy roboczej
Składanie Profi 1 do jednostronnego składania belki polowej
Wskaźnik pozycji i zaryglowania belki polowej
Zarządzanie zadaniami przez Task Controller z ISO-XML
przez pendrive USB
Port seryjny do dokumentacji i pracy z GPS
ISOBUS
Funkcje specjalne:
Znakowanie pianą
Włączanie rozpylaczy końcowych i krawędziowych
Składanie Profi 2 do zmiany geometrii belki polowej.
DistanceControl – automatyczne prowadzenie belki polowej
GPS-Switch, GPS-Track i GPS-Maps

Joystick AmaPilot

AMACLICK

Wielofunkcyjny uchwyt pozwala na wyjątkowo komfortową
obsługę funkcji belki polowej oraz armatury opryskiwacza.
Na 3 poziomach może być obsługiwane do 26 funkcji.

W kulturach specjalnych i zabiegach gniazdowych często trzeba
włączać, wzgl. wyłączać poszczególne sekcje po środku belki polowej.
Ergonomicznym rozwiązaniem obsługowym jest tu AMACLICK,
zarówno w połączeniu z wielofunkcyjnym uchwytem jak też bez
niego, z tylko z AMATRON 3.

Pantera

Jeszcze większa precyzja
z GPS-Switch, GPS-Track i GPS-Maps!

Nowy wymiar sterowania i nadzoru
W nowoczesnym terminalu obsługowym AMAPAD firma
AMAZONE oferuje pełne i wartościowe rozwiązanie dla
takich aplikacji GPS, jak automatyczne włączanie sekcji
szerokości w oparciu o GPS, systemy kierowania oraz
Precision-Farming.
AMAPAD posiada bardzo ergonomiczny ekran dotykowy o
przekątnej 12,1 cala. Łatwa w obsłudze koncepcja „MiniView” pozwala na przejrzyste umieszczenie nieaktywnych
aktualnie aplikacji z boku ekranu. Jeśli potrzeba, można
je powiększyć dotykiem palca. Ergonomię uzupełniają
przyciski szybkiego dostępu oraz możliwość indywidualnej
prezentacji „tablicy przyrządów“ z żądanym dopasowaniem
wskaźników.
Za pomocą kontrolera zadań można wygodnie, przez port
USB, wymieniać dane z komputerem w gospodarstwie.
Jedynym warunkiem jest to, aby oprogramowanie
komputera w gospodarstwie współdziałało z wymianą
danych przez ISOBUS (ISO-XML). Wystarczy zapisać
zadanie na pendrive USB i załadować je do terminala. Po
wykonaniu pracy można ponownie przenieść gotowe dane
do komputera w gospodarstwie.

Obok włączania sekcji szerokości GPS-Switch oraz aplikacji
dla zmiennego nawożenia GPS-Maps , zainstalowane jest
seryjnie również profesjonalne oprogramowanie jazdy
równoległej GPS-Track. GPS-Track pozwala się doposażyć
włącznie do funkcji automatycznego kierowania. Antena
AGI-3 daje możliwość wykorzystania stacji RTK.
Szczególną cechę AMAPAD stanowi możliwość dołączenia
zewnętrznego modułu oprogramowania, tzw. AgApps
(Agricultural Applications). Przykładem tej nowoczesnej
aplikacji AgApp jest grupa programów AcuraSpray
połączona z AgApps WorkToZero oraz SmartRefill.

Antena AGI-3 do włączania sekcji szerokości i
kierowania automatycznego (opcja)
Antena SGR-1 do włączania sekcji szerokości i
jazdy równoległej (bierna)

Srebrny medal za zarządzanie resztkami
cieczy AcuraSpray (AgApps SmartRefill oraz
WorkToZero) na AGRITECHNICA 2011.

Inteligentne rozwiązania obsługi
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Stopień pokrycia 0 %

Stopień pokrycia 50 %

GPS-Switch
read

Stopień pokrycia 100 %

GPS-Track
read

GPS-Switch w AMATRON 3 i AMAPAD

GPS-Track w AMATRON 3 i AMAPAD

Ten wspomagany przez GPS system komputera
pokładowego automatyzuje przełączenia na dokładnie
ustalonych pozycjach maszyny na nawrotach, klinach pola
i wyjazdach z pól. Uwzględniana jest przy tym szerokość
robocza i przyporządkowanie sekcji szerokości.

Prowadzenie równoległe GPS-Track to naprawdę duże
ułatwienie w orientacji na polu. Obejmuje dwa różne tryby
śladów, jak linia A-B oraz jazda po konturach oraz funkcję
uwzględniania przeszkód. Ślady kolejnych przejazdów są
jednoznacznie ponumerowane. Odchylenie od linii idealnej
jest graficznie pokazywane na ekranie, jasne polecenia
odnośnie kierowania pozwalają utrzymać żądany ślad.
Dokładnie pokazywany jest też odstęp do kolejnej ścieżki
technologicznej – do idealnej orientacji np. podczas
szukania właściwych rzędów kukurydzy.

Automatyczne włączanie sekcji szerokości GPS-Switch
oferuje precyzję, komfort i bezpieczeństwo: Wystarczy
wybrać tylko żądany stopień pokrycia i wszystkie
przełączenia pozostawić automatyce. W ten sposób można
optymalnie sprostać także szczególnym wymaganiom w
zakresie szerokości roboczej, ograniczonej widoczności
o zmierzchu / w nocy lub przy wysokich roślinach. Do
tego dochodzi: Oszczędność środków ochrony roślin
oraz dodatkowa ochrona środowiska. Kierowca może się
całkowicie skupić na nadzorze.

GPS-Maps
read

GPS-Maps w AMATRON 3 i AMAPAD
Oba terminale pozwalają na opracowanie kart aplikacji w
formacie Shape opartym na GPS.
Można wprowadzać albo bezpośrednią dawkę oprysku albo
żądaną dawkę substancji czynnej. Dawki można dopasować
jeszcze w terminalu.
Za pomocą seryjnego kontrolerze zadań można
opracowywać również karty aplikacji w formacie ISO-XML.

GPS-Track Auto dla AMAPAD
(automatyczne kierowanie)
Nowością w ofercie Pantery jest opcjonalne, automatyczne
kierowanie. System składa się ze zbudowanego specjalnie
dla Pantery zestawu hydrauliki będącego wyposażeniem
wstępnym (Steer ready Paket) i anteny AGI-3 z EGNOS –
lub opcjonalnym sygnałem korekcyjnym RTK.
Automatyczne kierowanie nie może być elementem
doposażenia.
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Pantera

Podwozie-sterowanie:
Wyjątkowo dobre!

1
1)
2)
3)
4)
5)

2

3

Rama główna
Amortyzacja
Silnik koła z hamulcem tarczowym
Podwozie tandemowe
Wahliwa rama

5
4

Tylko tutaj: Automatyczne dostosowanie amortyzacji
Ustawienie miękkie przy stałych prędkościach jazdy
Ustawienie twarde podczas przyspieszania, hamowania i
manewrowania

Wyjątkowy tandem podłużny
AMAZONE Pantera

Inne rozwiązanie najczęściej spotykane
Punkt obrotu
Punkt obrotu

Przepływ
obciążenia

Nierówność

Kierunek jazdy

Nierówność na prawym przednim kole równoważona przez długi tandem
Punkt obrotu jest nieznacznie podnoszony
Przeniesienie sił w ramie jest niewielkie

Nierówność
Kierunek jazdy

Przepływ
obciążenia
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Inteligentne zarządzanie podwoziem i układem kierowniczym
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Pantera –
inteligentnie zwinna
Specjalne podwozie tandemowe Pantery zapewnia nie
tylko dostosowanie do podłoża ale również wysokie
bezpieczeństwo na postoju – naturalnie także na zboczach.
Dzięki hydropneumatycznej amortyzacji z regulacją
poziomu kierowca Pantery korzysta z optymalnego
komfortu jazdy.
Połączenie wyjątkowego podwozia ze sprawdzonym
układem prowadzenia belki polowej, gwarantuje jej
spokojną, optymalną pozycję, także w trudnych warunkach.

Pantera 4502, 36 m, 520/85R38
Masa własna 9900 kg

100 %

Zalety koncepcji podwozia Pantera
Bardzo stabilna rama ze sprawdzonymi komponentami
podwozia

Rama wahliwa do optymalnego kontaktu z podłożem i
minimalnego poślizgu
Komfortowa i bezpieczna jazda na tandemie podłużnym
Hydropneumatyczna amortyzacja z regulacją poziomu
Bezpieczna hydraulika robocza – bez regulacji
pneumatycznej
Spokojna pozycja belki polowej, wzmocniona
dodatkową amortyzacją równoległoboku zawieszenia
belki
Bezstopniowa zmiana rozstawu kół od 1,80 m do 2,40 m
Prześwit o wysokości do 1,20 m
Zarządzanie na nawrotach obejmujące układ
kierowniczy i belkę polową.
Odciążenie kierowcy i ochrona belki polowej
Mała szerokość transportowa (2,55 m), kompakt w
ruchu drogowym

Seryjnie, kontrola trakcji
Momenty napędu czterech silników kół są na bieżąco
elektronicznie nadzorowane i regulowane tak, że nośnik
zachowuje się optymalnie także w najcięższych warunkach.
Wyeliminowano obniżające moc, blokady mechanizmów
różnicowych. Nawet na mokrych polach, maszyna porusza
się bardzo dobrze. System ASR dba o bezpieczną jazdę także
na drodze.

50 %

14 900 kg

50 %

Rozdział masy w maszynie napełnionej i rozłożonej belce

Optymalny rozdział masy!
Równomierny rozdział masy na przednie i tylne koła jest
warunkiem efektywnego przeniesienia sił na podłoże.
Właśnie dlatego Pantera 4502 przy pełnym zbiorniku
dysponuje optymalnym rozdziałem masy po ok. 50 % na
koła przedniej i tylnej osi. Zależnie od stopnia napełnienia i
rodzaju belki polowej rozdział masy zmienia się o max. 5 %.

Pantera

Układ kierowniczy-zarządzanie:
Trzeba być zwrotnym, kompaktowym i elastycznym!

Kierowanie 2 kołami

Kierowanie 4 kołami

Kierowanie psim chodem,

Inteligentne zarządzanie podwoziem i układem kierowniczym
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4,50 m

6,30 m

Praca bez stresu –
także na nawrotach
Mimo wielkości maszyny, minimalny promień skrętu
Pantery, przy kierowaniu wszystkimi kołami to tylko 4,50 m.
Pozwala na to krótki rozstaw osi i duży skręt kół.
Z tak niezwykłą zwrotnością można optymalnie pracować z
dużą wydajnością nawet na małych polach.
Przełączanie z kierowania 4 kołami na kierowanie 2 kołami
wykonuje się joystickiem.
Z funkcją „psiego chodu“ perfekcyjnie utrzymywany jest
przejazd na zboczach. Korekta kierowania odbywa się
również przyciskiem joysticka. Na mokrym i wrażliwym
podłożu znakomicie sprawdza się jazda z przesunięciem
śladów w psim chodzie.
Swoją inteligencję Pantera udowadnia także na nawrotach:
Gdy w terminalu AMADRIVE uaktywniona jest funkcja
pracy na nawrotach, to, przy wyłączeniu oprysku następuje
automatyczne włączenie kierowania czterema kołami
i podniesienie belki polowej. Po wykonaniu nawrotu,
powraca kierowanie dwoma kołami zapewniające
perfekcyjną pozycję belki polowej.

Układ centralnego smarowania
W pełni automatyczny układ centralnego smarowania, przy
minimalnym wysiłku zabezpiecza stałą gotowość do pracy.
Obsługiwane są wszystkie punkty smarowania Pantery, włącznie z
równoległobokiem zawieszenia belki.

Regulacja kierowania 4-kołami zależna od prędkości jazdy
to gwarancja optymalnego, poziomego prowadzenia belki
polowej. Przy prędkościach powyżej 8 km/h następuje
automatyczna redukcja kątów skrętu, co zapobiega
ekstremalnemu przyspieszeniu ruchu belki polowej w
kierunku jazdy.
Jako wyposażenie specjalne, AMAZONE oferuje kierowanie
automatyczne, wspomagane przez GPS. Dzięki temu
uzyskuje się w kolejnych przejazdach dokładność do kilku
centymetrów.
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Dodatkowa rama
podnoszenia belki 700:
dla dodatkowej wysokości
podnoszenia o 70 cm.

Błyskawiczna
zmiana rozstawu kół

Z seryjną, w pełni automatyczną zmianą rozstawu kół
można, np. jako przedsiębiorca świadczący usługi, szybko
reagować na różne wymagania klientów i warunki
pracy. Gdy wybrany zostanie żądany rozstaw kół, nastąpi
automatyczne ustawienie z dokładnością do centymetra.

Wąskie na polu a szerokie na drodze –
łatwo i bezpiecznie.
Zmiana rozstawu kół od 1,80 m do 2,25 m
Z szerokimi oponami, także do 2,40 m

1,80 m
2,25 (2,40) m

Inteligentne zarządzanie podwoziem i układem kierowniczym

Duży prześwit
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Seryjne osłony napędów kół

Prześwit - prawie bez granic
W praktyce okazuje się, że duży, wynoszący 1,10 m
prześwit, jest jedną z ważniejszych zalet Pantery.

Wysoka wydajność dzienna dzięki
inteligentnej logistyce
Z opcjonalnie oferowanym zaczepem przyczepy, można
transportować Panterą dwuosiową beczkę z wodą o masie
całkowitej do 16 t. Sprawia to, że także w jednoosobowym
gospodarstwie możliwe są bardzo wysokie wydajności
dzienne.

Zaleta, doceniana przede wszystkim przy opryskach
kwitnącego rzepaku czy wysokiej kukurydzy – rośliny
są w pełni chronione. Nawet piasty kół zabezpieczono
specjalnymi osłonami z blachy nierdzewnej.
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Sterowanie napędem z optymalną
efektywnością zużycia paliwa
Pantera – silna inteligencja

Serce to jednostka złożona z silnika i
hydrostatu
6-cylindrowy silnik Diesla marki Deutz o mocy
maksymalnej 160 kW (218 KM)
– Turbina doładowania z intercooler
– Technologia wtrysku Common-Rail
– Pojemność 6,06 litra
– Norma emisji spalin Tier 3B z zewnętrznym, wtórnym
doprowadzeniem spalin i filtrem cząstek stałych

Zalety
Bezstopniowy, hydrostatyczny napęd od 0 do 50 km/h
(dopuszczalna prędkość maksymalna zależna od
lokalnych przepisów prawa o ruchu drogowym)
Nowoczesne zarządzanie zużyciem paliwa na drodze i w
polu w trybie ECO i POWER
Dostosowana do potrzeb liczba obrotów wentylatorów
chłodnic
Sprawdzona technika Deutz z dobrą siecią serwisową

„Pantera z Amazone przekonała najniższym zużyciem paliwa,
niskim poziomem hałasu i dobrym rozdziałem ciężaru przy
wystarczającej masie użytkowej.“
(profi 12/2011)

Inteligentne rozwiązania napędu
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Dużo czystego powietrza i doskonałe chłodzenie
Przemyślane systemy chłodzenia:
– Regulacja liczby obrotów wentylatora dostosowana
– do potrzeb - wyłącza wentylator przy niewielkim
zapotrzebowaniu mocy i niskich temperaturach
– Umiejscowienie poza strefą zanieczyszczeń z lewej: powietrze
doładowania, hydraulika
z prawej: silnik, klimatyzacja

Praca z optimum oszczędności paliwa:
ECO lub POWER

Bezstopniowa siła

Dzięki nowej, zoptymalizowanej regulacji liczby obrotów praca
opryskiwaczem Pantera zawsze odbywa się z optymalnym
wykorzystaniem paliwa. Gdy w terminalu AMADRIVE wybrany
zostanie tryb ECO, to silnik, zależnie od sytuacji dostosuje
optymalną liczbę obrotów i moment obrotowy.

Mocny 6-cylindrowy silnik Deutz z technologią wtrysku
Common-Rail, to 218 KM mocy przekonujące wysoką
wydajnością i niewielkim zużyciem paliwa. Dzięki
nowoczesnemu napędowi hydrostatycznemu Pantera
porusza się w pełni bezstopniowo.

Podczas oprysku na równym terenie, liczba obrotów silnika
może być zredukowana do 950 obr/min. Automatyczne
dostosowanie liczby obrotów odbywa się na bieżąco w
zakresie od 950 do 2 000 obr/min.
Jeśli jednak praca odbywa się na zboczach lub z pełnym
zbiornikiem cieczy roboczej, to przez tryb POWER można
uzyskać moc maksymalną przy 2 000 obr/min.

Taki system pozwala na osiąganie wysokich momentów
obrotowych już przy niewielkich obrotach silnika i
umożliwia bardzo dynamiczne przyspieszenia pojazdu.

Przykład trybu ECO
1) W terenie płaskim konieczne jest 80 kW
silnik pracuje z 1 050 obr/min
2) Maszyna jedzie pod górę: pod obciążeniem wzrasta
moment obrotowy
prędkość jazdy pozostaje bez zmian
3) Wzniesienie jest długie: zapotrzebowanie mocy rośnie
do 120 kW
sterowanie silnikiem automatycznie przyspiesza go
do 1 500 obr/min
prędkość jazdy pozostaje stała przy lekko zwiększonym
zużyciu paliwa

Stosunek mocy do masy
Naturalną zaletą w odniesieniu do zużycia paliwa jest także
niewielka masa własna Pantery 4502 (9 900 kg z belką
o szerokości roboczej 24 m). Przy 230 litrach pojemności
zbiornika paliwa, w długie dni pracy osiąga się naprawdę
wysokie wydajności.

Pantera

Zarządzanie hamulcami:
Przede wszystkim bezpieczeństwo!

Pantera –
bezpieczna inteligencja
Przy zmniejszeniu prędkości jazdy uaktywnia się
dwuobwodowy hamulec hydrostatyczny Pantery i hamuje
pojazd aż do jego pełnego zatrzymania.
Szczególnie istotne jest to, że przy hydrostatycznym
zmniejszaniu prędkości maszyny, wyprzedzająco
uruchamiany jest również układ hamulcowy przyczepy.

Z taką technologią hamulców, kierowca zawsze jest
bezpieczny na drodze. Pneumatyczno hydrauliczny
układ hamulcowy to ważny składnik bezpieczeństwa,
pozwalający przy szybkim zatrzymywaniu z prędkości
50 km/h (dopuszczalna prędkość jest zależna od
przepisów prawa w poszczególnych krajach) lub
z napełnioną przyczepą zachować bezpieczne
hamowanie.

„Pantera firmy Amazone ma bardzo dobre właściwości jezdne i
osiąga 42 km/h przy jedynie 1 400 obrotach.“
(profi 12/2011)

Inteligentne rozwiązania napędu
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Pompa regulacyjna o
stałym ciśnieniu
Pompa regulacyjna
Load-Sensing
Silnik

Silnik hydrauliczny

Hamulec tarczowy

Osiowa pompa tłokowa

Przekładnia planetarna
Reduktor 1:20

Pantera –
elastyczna inteligencja
W systemie hydrauliki panuje jasny podział zadań
przypisanych wysokowydajnym pompom hydraulicznym
Linde.
Ze względu na dużą średnicę kół, podczas ruszania z
miejsca konieczne są bardzo wysokie momenty obrotowe.
Inteligentna koncepcja napędu Pantery wytwarza te siły nie
przez hydraulikę, ale mechanicznie, za pomocą przekładni
planetarnych. W trudnych warunkach glebowych i przy
ruszaniu z miejsca jest to wyjątkowo pewny napęd.

Gdy wymagane są wysokie momenty obrotowe lub
maksymalne liczby obrotów, to regulowane elektrycznie
silniki kół są optymalnie ustawiane, zależnie od sytuacji
jezdnych.

Nowoczesny, szybko pracujący hydrostat z
reduktorem w kole

Zawsze wysokie momenty obrotowe
Bez zmiany biegów
Możliwość zastosowania kół o dużej średnicy
Olej dostarczany jest do silnika hydraulicznego przez
regulowaną, osiową pompę tłokową

Każdy z silników hydraulicznych ma indywidualną
regulację liczby obrotów (kontrola trakcji)
Stały reduktor w przekładni planetarnej napędza koło
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Zbiorniki:
Zintegrowane w ogólnej koncepcji

Inteligentna ochrona roślin

Zoptymalizowane do
‚profesjonalnego zastosowania!
Mieszczący 4 500 litrów zbiornik (pojemność
rzeczywista 4 800 litrów) cieczy roboczej jest położony
nisko w ramie, zapewniając korzystną pozycję
punktu ciężkości i równy rozdział masy na cztery
koła Pantery. Zbiornik cieczy roboczej oraz zbiornik
czystej wody zbudowano z doskonałego, tworzywa
sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne są zupełnie gładkie.
Nisko umieszczony otwór spustowy także na zboczach
pozwala zminimalizować resztki cieczy. Do wyposażenia
seryjnego należy elektroniczny wskaźnik stanu
napełnienia i cztery rotacyjne dysze wysokociśnieniowe
myjące wnętrze zbiornika.
Zbiornik wody płuczącej mieści 500 litrów a wskaźnik
napełnienia znajduje się z tyłu Pantery.
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Wszystko bezpiecznie rozmieszczone!
W specjalnym schowku pod kabiną jest wystarczająco dużo
miejsca aby umieścić tam np. wąż ssący.
Szczelna skrzynka na narzędzia znajduje się przy wejściu do
kabiny. W tym samym miejscu znajduje się także zbiornik
wody do mycia rąk oraz zasobnik z mydłem.
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Centrum obsługi:
Dobrze zorganizowane i zautomatyzowane
11

9
8
10

3
2
4
1
5
12
6

7

Elementy obsługowe Pantery
1) Przyłącze Ecofill (opcja)
2) Samooczyszczający się filtr
ciśnieniowy
3) Włączniki włącz / wyłącz
Światło robocze Pompa oprysku

4) Napełnianie czystą wodą
5) Mieszadło dodatkowe
6) Szybkie opróżnianie
7) 3 calowe przyłącze ssące
8) Siostrzany wyświetlacz pakietu
Comfort 2 (Opcja)

9)
10)
11)
12)

Centralna, elektryczna obsługa
Filtr ssący
Pompa (520 l/min)
Przyłącze napełniania ciśnieniowego (Opcja)

Inteligentna ochrona roślin
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Rozwadniacz i
inżektor Power

Mycie kanistrów
w rozwadniaczu

Substancje czynne w formie proszku oraz duże ilości
mocznika rozpuszczane są w rozwadniaczu przez obiegowy
przewód pierścieniowy z dodatkową dyszą a następnie
natychmiast podawane do zbiornika przez inżektor.
Specjalne przyłącze Ecofill znakomicie ułatwia zasysanie
oraz mycie z dużych pojemników.

Do bezproblemowego mycia pojemników po środkach
ochrony roślin i do pełnego wykorzystania ich zawartości
wykorzystuje się dyszę rotacyjną. Jest sprawą oczywistą,
że zamknięty rozwadniacz jest samoczynnie myty w trybie
automatycznym. Rozwadniacz jest szczelnie zamykany
co zapobiega wnikaniu kurzu do systemu względnie
przypadkowemu wypływaniu cieczy.

Wydajne pompy
Dwie wydajne, dobrze dostępne pompy tłokowo
membranowe (520 l/min.) dbają o to, aby możliwy był
oprysk także przy dużych dawkach oprysku i wysokich
prędkościach roboczych, oraz o to, aby do dyspozycji zawsze
było wystarczająco intensywne mieszanie.
Liczba obrotów pomp jest dowolnie ustawiana w zakresie
od 400 do 540 obr/min. Przy niewielkich dawkach oprysku
można pracować z niską liczbą obrotów. Wysoką wydajność
napełniania przez 3 calowy wąż ssący osiąga się już przy
silniku pracującym z liczbą 800 obr/min. Pompę oprysku
można włączyć i wyłączyć przez pole obsługowe.
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Przemyślane w szczegółach
zarządzanie cieczą roboczą

Pakiet Comfort
Dzięki pakietowi Comfort 1, Pantera dysponuje
profesjonalnym wyposażeniem do automatyzacji obiegu
cieczy roboczej. Sterowanie ważniejszymi funkcjami obiegu
cieczy roboczej (napełnianie, intensywność mieszania i
mycie) odbywa się zdalnie i automatycznie przez terminal i
zdalną obsługę.

oprysku resztek powierzchni pole można doprowadzić
niezbędną ilość czystej wody. Przy funkcji płukania można
umyć belkę polową bez zmiany koncentracji cieczy w
zbiorniku głównym. Automatyczne mycie zapewnia
właściwe rozcieńczenie resztek cieczy oraz zachowanie
wnętrza zbiornika w czystości.

Można w ten sposób zaprogramować żądaną ilość
napełnienia, i wtedy zakończy się ono automatycznie.
Automatyka mieszania zapewnia stałą, zależną od stopnia
napełnienia intensywność działania. Przy zasysaniu wody
płuczącej, mieszadła przestają działać automatycznie. Do

Wszystkie te funkcje wykonywane w trybie
automatycznym, można uaktywnić również ręcznie,
przez centrum obsługowe. Alternatywnie do wyboru
jako wyposażenie specjalne, jest przyłącze napełniania
ciśnieniowego.

Pakiet Comfort 2
Nowy pakiet z dodatkową pompą czystej wody dającą
wyższy komfort podczas napełniania i mycia sprawiający, że
praca jest szybsza, czyściejsza i łatwiejsza.
Wszystkie funkcje pakietu Comfort 2 są obsługiwane przez
AMADRIVE.
Siostrzany wyświetlacz na armaturze służy do
wprowadzania żądanego stanu napełnienia także z
zewnątrz.

Ważniejsze zalety pakietu Comfort 2
- W pełni automatyczny proces mycia odbywający się w sposób
ciągły.
- Jednorazowe podłączenie węża ssącego wystarcza do
automatycznego napełnienia zbiornika cieczy roboczej i zbiornika
czystej wody.

- Czysta woda jest zawsze do dyspozycji i służy do płukania kanistrów i
mycia maszyny z zewnątrz.

Inteligentna ochrona roślin
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ok. 40 metrów

Zalety:
Bezpośrednie, elektryczne włączanie korpusów rozpylaczy
Każdy z korpusów rozpylaczy jest podłączony do systemu DUS!

Start
z DUS natychmiast
pełna szerokość
robocza

Bez DUS

System Obiegu Ciśnienia (DUS)
System regulacji ciśnienia DUS w AMAZONE gwarantuje
cyrkulację cieczy w całym systemie. Na początku
pracy system przewodów włącznie z przewodami
opryskowymi jest napełniany pod ciśnieniem roztworem
cieczy roboczej w odwrotnym kierunku. W ten sposób
przewody opryskowe są zawsze napełnione i gotowe
do natychmiastowej pracy na całej szerokości roboczej.
Wyeliminowano czasy oczekiwania na nawrotach.

Ponieważ koncentracja cieczy roboczej w systemie
przewodów jest stała aż do rozpylaczy, początek oprysku np.
po zmianie środka nie powoduje żadnych problemów.
Podczas mycia przewody są całkowicie przepłukiwane
czystą wodą aż do rozpylaczy, bez konieczności jej
wypryskania. Podczas mycia, skoncentrowana ciecz robocza
doprowadzana jest przez system obiegu ciśnienia ponownie
do zbiornika głównego.

Przy wyłączeniu jednej sekcji szerokości, manewrach
zawracania lub podczas transportu, ciecz robocza, dzięki
zredukowanemu ciśnieniu, znajduje się w stałej cyrkulacji.
W ten sposób eliminuje się powstawanie zatorów i
wytrącanie środków w przewodach opryskowych.

od pompy

Zawór redukcyjny

Strumień cieczy prowadzony jest od regulatora ciśnienia do zaworu
redukującego ciśnienie i płynie pod niskim ciśnieniem dalej, do dławika.
Teraz, strumień cieczy płynie w odwrotną stronę, przez przewody
opryskowe, do zbiornika.

wyłączany
zawór sekcji
szerokości
do zbiornika

Przewód opryskowy

Zawór zwrotny
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Belka polowa Super-L2
Superstabilna, superlekka, superkompaktowa dzięki specjalnej,
profilowej konstrukcji AMAZONE

Pantera – gustowna inteligencja
Profilowa belka polowa AMAZONE
Równocześnie: Lekka – stabilna – kompaktowa – trwała
Belka polowa Super-L2 w samojezdnym opryskiwaczu
Pantera udowadnia swoją nadzwyczajną jakość.
Dzięki specjalnej budowie profilowej, belka polowa
AMAZONE jest nie tylko lekka i bardzo stabilna ale także
kompaktowo zbudowana. Także przy maksymalnej
szerokości roboczej 40 m, szerokość transportowa wynosi
tylko 2,55 m. W pozycji transportowej, belka polowa
umieszczona jest za kabiną. Oznacza to: Eliminację
ograniczeń widoczności, eliminację kroplenia w strefie
kabiny.
Wysoka jakość belki polowej daje jej wieloletnią trwałość
także przy bardzo dużych wydajnościach powierzchniowych.

Kompaktowe wymiary
transportowe:
- szerokość 2,55 m
- wysokość 3,80 m

Zalety:
Sprawdzony system budowy skrzynkowej daje belce
polowej Super-L2 od 24 m do 40 m wyjątkową
stabilność i trwałość
Duży zakres zmiany wysokości oprysku od 0,50 m do 2,50 m
Centralne wyrównanie wahań i hydrauliczna zmiana
nachylenia belki polowej zapewniają jej spokojną
pozycję przy wysokim tempie pracy
Wyposażenie seryjne składania Profi 1: To jednostronne
składanie jest dostępne dla wszystkich szerokości
roboczych
Opcja zmiany geometrii (składanie Profi 2)
Opcja DistanceControl do automatycznego prowadzenia
belki polowej

„Czteroczęściowa, złożona belka
polowa leży bardzo blisko zbiornika“
(profi 11/2011)

Inteligentna ochrona roślin
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Przegub, który trzyma!

Okucia węży hydraulicznych i połączenia
śrubowe hydrauliki ze stali nierdzewnej

Szerokości robocze belki polowej Super-L2:
od 24 do 40 metrów
40/32/23/12

Okucia węży hydraulicznych i połączenia śrubowe
hydrauliki ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność
i wysoką wartość przy odsprzedaży.

8-9-9-9-10-9-9-9-8

39/32/23/12

7-9-9-9-10-9-9-9-7

36/28/19/10

9-9-7-7-8-7-7-9-9

7-8-7-7-8-7-7-8-7

33/26/19/10

32/26/19/10

8-6-7-7-6-7-7-6-8

30/24/15/8

8-7-6-6-6-6-6-7-8

28/22/15/8

28/19/10

7-6-6-6-6-6-6-6-7

9-7-8-8-8-7-9

27/22/15/8

27/19/10

24/19/10

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

8-7-8-8-8-7-8

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

Liczba rozpylaczy / sekcję
Możliwy jest też inny podział
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Elastycznie, szybko i precyzyjnie
Jeszcze lepiej ze składaniem Profi!

Składanie Profi – elastyczne i komfortowe.
Wszystkie funkcje hydrauliki są niezawodnie wykonywane
przez AMATRON 3 z kabiny ciągnika. Wielofunkcyjny
uchwyt oznacza szczególnie komfortową obsługę.

Składanie Profi 1:
Zmiana wysokości, rozkładanie / składanie, składanie
jednostronne ze zredukowaną prędkością (max. 6 km/h),
redukcja szerokości belki polowej, pochylenie belki.
Składanie Profi 2:
Dodatkowo z jednostronną, niezależną zmianą geometrii.

Rozłożona belka polowa

Belka polowa na zboczu

Lekko zredukowana szerokość robocza

Mocno zredukowana szerokość robocza

Jednostronnie złożona belka polowa
Uwaga! Tylko do 6 km/h

Składanie Profi 2
Belka polowa jednostronnie pod kątem

Inteligentna ochrona roślin
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4 stopniowo amortyzowana belka
polowa Super-L2
Amortyzacja wstrząsów w
płaszczyźnie poziomej (widok z góry)

Hamulec

Kierunek jazdy

Element amortyzujący
Element ślizgowy

Przegub kulowy

Amortyzacja wstrząsów w
płaszczyźnie pionowej

Przegub obrotowy
Sprężyny

Amortyzatory wstrząsów

Zmiana
pochylenia

Ryglowanie

Zaleta:
Niewielkie wahania także przy dużej prędkości roboczej
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Zarządzanie prowadzeniem belki polowej
Auto Lift albo Distance Control? Zawsze można wybrać!

Przy automatycznym podnoszeniu belki polowej AutoLift
(seryjnie) jest ona unoszona na żądaną wysokość przy
każdym wyłączeniu maszyny. Przy rozpoczęciu oprysku,
belka polowa ponownie opuszcza się na docelową
wysokość.

Distance Control umożliwia automatyczną regulację
wysokości i nachylenia, wzgl. zmianę kątów nachylenia
belki polowej w połączeniu ze składaniem Profi 2.
Kierowca koncentruje się na prawidłowej ochronie roślin a
komputer optymalnie prowadzi belkę polową!

Alternatywnie do dyspozycji jest wyposażenie belki polowej
w DistanceControl. Distance Control prowadzi belkę polową
zgodnie z konturami pola czy łanu, podnosi ją na nawrotach
oraz reguluje wysokość i nachylenie belki polowej.

Czujniki kątów

DistanceControl
Czujnik ultradźwięków

Czujnik ultradźwięków

Inteligentna ochrona roślin
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Włączanie rozpylaczy krawędziowych –
trzy warianty do wszelkich potrzeb

Włączanie rozpylaczy granicznych
Dla dokładnego rozgraniczenia oprysku między dwoma
wrażliwymi kulturami, wykorzystuje się rozpylacze do
oprysku granicznego.

Włączanie rozpylaczy końcowych
Gdy ze względu na obowiązujące przepisy należy
pozostawić bez oprysku powierzchnię jednego metra od
krawędzi pola, oferujemy wyłączanie rozpylaczy końcowych.

Włączanie rozpylaczy dodatkowych
Do rozszerzenia regularnej szerokości roboczej można
włączyć rozpylacze asymetryczne. Ważne jest to wtedy, gdy
ścieżki technologiczne nie są rozstawione wystarczająco
dokładnie.

Wyłączone sekcje zewnętrzne – DUS aktywny
Bezpośrednie, elektryczne włączanie rozpylaczy
krawędziowych.
Każdy z korpusów rozpylaczy jest podłączony do systemu
DUS!
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Zarządzanie myciem maszyny
Przemyślane i komfortowe – Pantera w pracy

Zestaw do mycia z zewnątrz i od
wewnątrz
Układ do mycia od wewnątrz posiada siedem dysz
myjących i znakomicie utrzymuje wnętrze zbiornika w
czystości.
Specjalna lanca i wąż o długości 20 m pozwalają po
zakończeniu pracy dokładnie umyć opryskiwacz z zewnątrz,
bezpośrednio na polu. Lanca myjąca pracuje z wydatkiem
tylko 17 l/min i z ciśnieniem roboczym wynoszącym około
10 bar.
Poza tym do dyspozycji jest 20 litrowy zbiornik czystej wody
do mycia rąk oraz zasobnik z mydłem.

Zalety:
Wąż o długości 20 m
Ciśnienie robocze 10 bar
tylko 17 l/min. wydatku

Inteligentna ochrona roślin
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Aplikacja płynnych nawozów –
rozwiązania przystosowane do wysokich
wydajności
Pantera znakomicie nadaje się do aplikacji płynnych
nawozów: zastosowanie wysokowartościowych tworzyw
sztucznych, dobre lakierowanie oraz zastosowanie stali
nierdzewnej, daje maszynie długą żywotność także przy
pracy z płynnymi nawozami.

Do zabiegów grubokroplistych w płynnych nawozach,
AMAZONE oferuje rozpylacze wielootworowe (3 lub 7
otworów) albo rozpylacze języczkowe.
Na żądanie można wyposażyć belkę polową Super-L2 w
drugi obwód przewodów opryskowych. Naprzemiennie
ustawione korpusy rozpylaczy pozwalają na wykorzystanie
węży ciągniętych po glebie w odstępach co 25 cm.
Obciążniki ze stali nierdzewnej poprawiają pozycję węży w
łanie.

Wyposażenie specjalne HighFlow
W celu podwojenia maksymalnych dawek oprysku można
równolegle włączyć obie pompy. Tego rodzaju wyposażenie
o nazwie HighFlow otwiera zupełnie nowe wymiary
wydajności!
Wysokie dawki płynnych nawozów można aplikować z
dużymi prędkościami roboczymi.

W uprawie warzyw można stosować dawki 2000 l/ha przy
5 do 6 km/h.
Stosowanie tak wysokich dawek możliwe jest tylko z
podwójną liczbą rozpylaczy rozstawionych co 25 cm.
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Wybór właściwych rozpylaczy
podstawą sukcesu w ochronie roślin

Mniejsze znoszenie także
przy silnym wietrze

Jedno- i wielostopniowe
korpusy rozpylaczy

Wspomagane pneumatycznie rozpylacze inżektorowe
pozwalają aplikować środki ochrony roślin z bardzo
niewielkim znoszeniem. Są uniwersalnie stosowane
we wszystkich kulturach i dawkach. Ze względu na
grubokropliste podawanie cieczy, można używać tych
rozpylaczy także przy silnym wietrze.

Ułożone w profilach belki polowej korpusy rozpylaczy ze
zintegrowanymi membranowymi zaworami zwrotnymi
doskonale eliminują kroplenie z rozpylaczy. Samoczynnie
ustawiające się nakrętki, gwarantują szybką i łatwą
wymianę rozpylaczy. Korpusy na trzy lub cztery rozpylacze
to doskonałe rozwiązanie przy częstej zmianie dawki
oprysku i różnorodności roślin uprawnych. Rury ochronne
rozpylaczy na zewnętrznych segmentach belki lub - na
życzenie - całej belki polowej, osłaniają długie rozpylacze
inżektorowe i wielostopniowe korpusy rozpylaczy.

AMAZONE proponuje rolnictwu szeroką paletę rozpylaczy
Agrotop, Lechler i Teejet.

Inteligentna ochrona roślin
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2
3
Przykłady

1

1) Lechler IDN 120-025
2) Teejet XRC 110-025
3) Agrotop Airmix 110-04

Rozpylacze inżektorowe (ID, TTI) mają relatywnie duże
spektrum kropli i właśnie dlatego mogą być stosowane
bardzo uniwersalnie. Możliwy jest zakres ciśnienia od 2 do
8 bar.
Gdy najważniejszym czynnikiem aplikacji jest jakość pokrycia,
zaleca się stosowanie standardowych lub drobnokroplistych
rozpylaczy antyznoszeniowych, jak XR lub AD. Ze względu
na skłonność do znoszenia przy ciśnieniu powyżej 3 bar,
należy tu postępować wyjątkowo ostrożnie.

Podzielona na dwa strumienie ciecz osadzana jest na
przedniej i tylnej stronie roślin, stanowiąc tym samym
ciekawą alternatywę w wielu zabiegach.
Przy prędkościach > 10 km/h interesującym trendem praktyki
jest rozpylacz TD-HiSpeed z asymetrycznym kątem oprysku.

Podział wielkości kropli
Dobrym kompromisem są nowoczesne kompaktowe
rozpylacze antyznoszeniowe ID-K albo Airmix: Mają
niewielkie skłonności znoszeniowe i spektrum niezbyt
dużych kropli pozwalające na pracę z ciśnieniem 2 do 4 bar.

Rozpylacze inżektorowe

Gdy chodzi o szczególną jakość pokrycia, interesującą
alternatywą są rozpylacze o podwójnym, płaskim strumieniu:
rozpylacze AVI Twin z Agrotop mają podwójny, płaski
strumień o niezbyt drobnych kroplach.

Rozpylacze inżektorowe kompaktowe
Rozpylacze antyznoszeniowe
Płaski strumień
MVD*

125 µm

bardzo drobne
krople

250 µm

drobne
krople

* Przeciętna średnica objętościowa

średnie
krople

350 µm
duże
krople

450 µm

575 µm

bardzo
ekstremalnie
duże krople duże krople
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Wyposażenie seryjne
Pantera 4502
Amortyzowane hydropneumatycznie podwozie
tandemowe z automatyczną regulacją poziomu,
resorowaniem regulowanym od stanu napełnienia i
prędkości jazdy

6-cylidrowy silnik Diesla marki Deutz z technologią
wtrysku Common-Rail, norma emisji spalin Tier 3B,
Moc maksymalna 160 KW (218 KM) zgodnie z ISO 14396,
Wtórny obieg spalin z filtrem cząstek stałych

Automatyczna, bezstopniowa, centralna zmiana rozstawu
kół od 1,80 m do 2,25 m (zależnie od ogumienia, do 2,40 m)

Tryb ECO: regulacja liczby obrotów na drodze i w polu,
oszczędzająca paliwo oraz zależna od wydajności

Hydrauliczne kierowanie przednimi kołami, wszystkimi
kołami i psim chodem ,intensywność skrętu
dopasowana do prędkości roboczej

Kabina CLAAS Vista-Cab, automatyczna klimatyzacja,
ogrzewanie, pneumatycznie amortyzowany, komfortowy
fotel, regulowana kolumna kierownicy, radio z CD i
zestawem głośnomówiącym przez Bluetooth, roleta
przeciwsłoneczna przedniej i tylnej szyby

Zarządzanie na nawrotach z automatycznym
przełączaniem kierowania przednimi kołami na
kierowanie wszystkimi kołami oraz automatycznym
unoszeniem belki AutoLift
Prędkość transportowa do 50 km/h, bezstopniowy,
hydrostatyczny napęd poszczególnych kół z kontrolą
trakcji
Hydropneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem
tarczowym i hydraulicznym hamulcem postojowym

Kolorowy, dotykowy monitor terminala AMADRIVE
(10,4 cala) do obsługi nośnika
Światła postojowe, mijania i drogowe, 4 reflektory
przednie, 2 reflektory boczne i 2 reflektory Side-View w
dachu kabiny, oświetlenie belki polowej od przodu, trzy
reflektory do oświetlenia pola obsługowego , wlewu
zbiornika głównego i zbiornika paliwa.

Wyposażenie seryjne / ocena praktyki
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Tak
oceniają
praktycy:
Holger Thomsen
Uphusum, Niemcy

Pompa oprysku (wydatek 260 l/min),
Pompa mieszania (wydatek 260 l/min),
Wydatek ogółem 520 l/min
Liczba obrotów pomp regulowana przez terminal i
zdalna regulacja pomp w polu obsługowym.
Armatura ssąca z 3 calowym filtrem ssącym (32 oczka)
oraz przyłącze napełniania zbiornika czystej wody
Armatura ciśnieniowa, samooczyszczający filtr
ciśnieniowy 1 1/4-cala (50 oczek) włączanie sekcji
szerokości, szybkie opróżnianie
Pakiet Comfort 1 – zdalnie z kabiny-do automatycznego
napełniania, regulacji intensywności mieszania zależnej
od stanu napełnienia oraz mycia zbiornika
Belka polowa Super L-2 z przewodami roboczymi,
stabilizacją i składaniem Profi I
Zbiornik cieczy roboczej 4 500 l (pojemność rzeczywista
4 800 l) z mieszadłem, wskaźnik stanu napełnienia,
zbiornik czystej wody 500 l
Rozwadniacz, dysze do mycia wnętrza zbiornika
Zdalna elektryczna obsługa

Usługodawca Holger Thomsen wykorzystuje samojezdny
opryskiwacz AMAZONE na ponad 5000 ha rocznie: „Jako
przedsiębiorca świadczący usługi, muszę wykorzystywać
technikę, której nie posiadają klienci. Dla nas, rozwiązaniem
w ochronie roślin był jedynie opryskiwacz samojezdny.“
Holger Thomsen ocenia …
… kierowanie wszystkimi kołami opryskiwacza: „przy
zawracaniu na końcach pola, pozostawiamy tylko dwa
ślady, to znaczy, że nie niszczymy znajdujących się tam
roślin.“… hydropneumatycznie resorowane podwozie
tandemowe samojezdnego opryskiwacza: „doskonale
amortyzuje nierówności podłoża, co skutkuje bardzo
stabilnym prowadzeniem belki polowe.“
…prześwit 1,10 m: „jest doskonały przy opryskach
kwitnącego rzepaku, gdyż zapobiega uszkodzeniom roślin.“
…napędy pojazdu: „bezstopniowy, hydrostatyczny napęd
z silnika o mocy 200 KM pozwala, aby samojezdny
opryskiwacz bez najmniejszych problemów poruszał się z
dużą prędkością po drogach i w polu. Silnik oraz napędy są
prawidłowo dopasowane do wielkości maszyny.“

Joystick do sterowania jazdą i obsługi funkcji oprysku
Osłona armatury obsługowej, zbiornik wody do mycia
rąk, zestaw do mycia z zewnątrz, cyfrowy, zewnętrzny
wskaźnik stanu napełnienia

… hydrauliczną zmianę rozstawu kół pojazdu: „okazuje
się, że to ogromna zaleta zwłaszcza wiosną, gdy aplikuje
się herbicydy w kukurydzy. W wypadku, gdy klienci
stosują zawężony siew kukurydzy, to prosta w obsłudze,
konieczna zmiana rozstawu kół, stanowi znakomite
rozwiązanie.“
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AMAZONE – zawsze blisko
Naszym napędem jest Wasze zadowolenie

Serwis
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Zadowolenie klientów to
najważniejszy cel naszej pracy

Najlepiej jest
wybrać oryginał

Stawiamy tu na naszych kompetentnych partnerów
handlowych. Są oni również partnerami serwisowymi
rolników i przedsiębiorstw usługowych. Przez ciągłe
szkolenia nasi handlowcy i mechanicy serwisowi są zawsze
na bieżąco z najnowszym stanem techniki.

Wasze maszyny pracują wyjątkowo ciężko! Jakość części
zamiennych i ścieralnych AMAZONE oferuje niezawodność
i bezpieczeństwo, których potrzeba w efektywnej uprawie
gleby, precyzyjnym siewie, profesjonalnym nawożeniu oraz
skutecznej ochronie roślin.

Zapewniamy doskonały serwis
części zamiennych

Tylko oryginalne części zamienne i ścieralne są dokładnie
dostosowane pod względem funkcjonowania oraz
wytrzymałości do maszyn AMAZONE. To gwarancja
optymalnych wyników pracy. Oryginalne części po
przystępnych cenach zawsze się w końcu opłacają.

Bazą logistyczną zaopatrzenia w części zamienne na cały
świat jest centralny magazyn części w macierzystym
zakładzie w Hasbergen-Gaste. Zapewnia on optymalną
dostępność części także do starszych maszyn.
Części, które są zamówione w centralnym magazynie w
Hasbergen-Gaste do godziny 17 wyjeżdżają od nas tego
samego dnia. W nowoczesnym systemie magazynowania
jest zgromadzone i przechowywane 25 000 różnych części
zamiennych i ścieralnych. Codzienne załatwia się tu do 800
wysyłek do naszych klientów.

Właśnie dlatego warto zdecydować się na oryginalną
technologię AMAZONE!
Zalety oryginalnych części zamiennych i ścieralnych
Jakość i niezawodność
Nowoczesność i wydajność
Natychmiastowa dostępność
Wyższa wartość maszyny przy odsprzedaży

Kampania VDMA:
Pro-Original
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Dane techniczne Pantera 4502
Pojemność znamionowa (l)

4 500

Wysokość oprysku min./max. (cm)

Pojemność rzeczywista (l)

4 800

Sekcji szerokości min./max. (Liczba)

Zbiornik wody płuczącej (l)

500

Szerokość robocza (m)

24 – 40

Zbiornika paliwa (l)

230

max. prędkość robocza (km/h)

20

Prędkość transportowa (km/h)

do 50

Wysokość transportowa (mm)

3 800 – 3 900

Długość (mm)		

8 600

(Pozycja transportowa włącznie z zestawem do mycia z zewnątrz)

Szerokość transportowa (mm)

2 550

50 – 250
7 – 13

Masa, własna (kg)

9 600 – 10 500

max. Dop. Masa całkowita (kg)

15 500
(zależnie od ogumienia)

Wydatek pompy (l/min)

520 (260/260)

Promień skrętu (4 koła) (mm)

4 500

Rozstaw kół (mm)

1 800 – 2 250
(Z szerokimi oponami 2 400)

Prześwit (cm)

110 – 120

Moc silnika (kW/KM)

max. 160 kW (218 KM)
(Dane zgodnie z ISO TR 14396)

Ogumienie

Rozmiar

Indeks obciążenia

niezbędna nośność
przy 40 km/h / i ciśnieniu

Rozstaw kół w mm

Szerokość przekroju w mm

Średnica zewnętrzna w mm

320/90 R54

151A8 / 151B

3 450 kg/3,6 bar

1 800 – 2 400

315

1 950

380/90 R46

173d

4 375 kg/2,2 bar

1 800 – 2 400

383

1 842

380/90 R50

158A8 / 158B

3 875 kg/k.A.

1 800 – 2 400

380

1 954

460/85 R46

158A8 / 155B

3 920 kg/2,0 bar

1 800 – 2 400

500

1 971

480/80 R42

156A8 / 156B

4 000 kg/2,4 bar

1 800 – 2 350

494

1 858

480/80 R46

155B

3 900 kg/2,0 bar

1 800 – 2 400

499

1 948

520/85 R38

155A8 / 155B

3 875 kg/1,6 bar

1 800 – 2 400

540

1 838

520/85 R42

162A8 / 159B

4 075 kg/1,6 bar

1 800 – 2 400

537

1 966

520/85 R42

157A8 / 157B

4 125 kg/1,6 bar

1 800 – 2 400

557

1 948

620/70 R38

170A8

4 075 kg/1,6 bar

1 900 – 2 500

608

1 864

650/65 R38

157D

3 980 kg/1,4 bar

1 900 – 2 500

618

1 828

710/30 R38

160D

3 875 kg/0,8 bar

2 000 – 2 600

712

1 814

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Ilustracje maszyn mogą odbiegać od przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
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