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ZA-V

ZA-V – rozsiewacz do wszystkiego

Do 33 ha/h
Szerokość robocza 

do 36 m

Do 6,4 kg/s

Zbiorniki o pojemności od 

1700 do 4200 litrów

200 Hz technika ważenia 
z czujnikiem pochylenia 

ZA-V dla wyższych 

prędkości roboczych

Prędkość robocza 

do 30 km/h

Najnowocześniejsza 
komunikacja  
ISOBUS
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Obejrzyj film: 
www.amazone.tv

ZA-V na kursie wyprzedzania

Modelem ZA-V firma AMAZONE wprowadza na rynek wyso-
kowydajny rozsiewacz nawozów przeznaczony do pracy 
z wyjątkowo wysokimi prędkościami roboczymi sięgającym 
do 30 km/h. Komunikacja ISOBUS, technika ważenia i wiele 
innych innowacji czynią go jednym z najnowocześniejszych 
rozsiewaczy nawozów w swojej klasie.

Przepustowości do 6,4 kg/s oraz maksymalna szerokość 
 robocza 36 m pozwalają uzyskiwać wydajności powierzch-
niowe do 33 ha/h. 

Zawieszany rozsiewacz ZA-V wyróżnia stabilna rama i ko-
rzystna pozycja punktu ciężkości. Solidny, tłoczony zbiornik 
wykonany z jednego kawałka materiału pozwala na opty-
malne zsuwanie się nawozu. Dzięki różnym nadstawkom 
pojemność zbiornika można dostosować do wymagań go-
spodarstwa. Wynosi ona od 1700 l do 4200 l.

Dla bezpiecznego rozsiewu granicznego, krawędziowego 
i przy rowach można wyposażyć ZA-V w uchylny zestaw 
do rozsiewu granicznego Limiter V+.

Przyjazne w obsłudze 

zwijane plandeki

Regulowany elektrycznie 
zestaw do rozsiewu 
 granicznego 

Limiter V+
  „Nasza praca z ZA-V była wprawdzie krótka, ale przekonująca.” 

(profi – Fachowe sprawozdanie o rozsiewaczu nawozów 
ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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ZA-V

Stabilny zbiornik i rama
Baza doskonałego rozsiewu

Mieszczący 700 l zbiornik podstawowy jest głęboko tłoczony 
z jednego kawałka blachy i nie ma narożników, kantów ani 
spawów. Zapewnia to ciągłe i równomierne zsuwanie się 
nawozu. Kształt zbiornika znacznie ułatwia jego dokładne 
umycie.

ZA-V posiada zbiorniki o dwóch szerokościach i wielu pojem-
nościach. Zbiornik podstawowy można poprzez mocną, łatwo 
przykręcaną nadstawkę powiększyć do 4200 l.

Bezpośrednie napełnianie z wywrotki lub big-bagów nie 
stanowi problemu. Szeroka nadstawka wykazuje swoje 
 zalety zwłaszcza przy użyciu dużej szufli.

Rama Super dysponuje masą użytkową 3200 kg i punktami 
zawieszenia kategorii II.

Rama Ultra dysponuje masą użytkową 4500 kg i punktami 
zawieszenia kategorii III.

Ramy Super oraz Ultra – stabilne i mocne Zbiornik głęboko tłoczony

Dla każdego właściwa nadstawka

  Czujniki opróżnienia

  Czujniki opróżnienia w dnach zbiorników nadzorują stan 
napełnienia rozsiewacza nawozów. Gdy osiągnięty zosta-
nie minimalny stan napełnienia, wtedy system podaje 
meldunek ostrzegawczy do terminala.

Nadstawka S 1700 
(szerokość napełniania 2,22 m)

Nadstawka L 2200 
(szerokość napełniania 2,71 m)

Nadstawka L 3200 
(szerokość napełniania 2,71 m)

Nadstawka S 2000 
(szerokość napełniania 2,22 m)

Nadstawka L 2700 
(szerokość napełniania 2,71 m)

Nadstawka L 4200 
(szerokość napełniania 2,71 m)
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Zbiornik i rama | Rama ważenia i czujnik pochylenia

Kto waży, ten wygrywa!
ZA-V Profis z ramą ważenia i czujnikiem pochylenia

System ważenia oferuje kontrolowany komfort i większe 
bezpieczeństwo. Technika ważenia z częstotliwością 200 Hz 
ustala online zróżnicowane właściwości rozsiewowe nawo-
zu – i czyni to z wysoką dokładnością pomiarów. Porównuje 
rzeczywiście rozsianą ilość nawozu z wartością żądaną. Roz-
poznawane są odchylenia w przepływie, na przykład niejed-
nolitego nawozu a rozsiewacz z elektryczną zasuwą dozującą 

automatycznie zmienia ustawienie. Dla bilansu składników 
odżywczych na konkretnym polu można dokładnie udoku-
mentować rozsianą ilość nawozu. 

Do wyważonego zaopatrzenia w składniki odżywcze dawkę 
rozsiewu można zmienić przyciskiem w terminalu ISOBUS.

ZA-V 2700 Profis

Żadnych kalibracji. Wprowadzić dawkę rozsiewu i do pracy. Prościej już nie można.

  Czujnik pochylenia dla mocno pofałdowanego terenu

  W rozsiewaczu ZA-V mogą być uwzględniane efekty pomiarów w wyniku zmiany pozycji punktu ciężkości 
podczas pracy: dwuosiowy czujnik pochylenia wychwytujący przechył maszyny do przodu i do tyłu oraz w 
lewo i prawo, koryguje błędy pomiarowe, jakie mogą pojawiać się przy jeździe pod górę lub z góry albo w po-
przek zbocza. W połączeniu z inteligentnym algorytmem ważenia rozpoznawane są odchylenia w spływaniu 
niejednolitych nawozów mineralnych a rozsiewacz automatycznie koryguje parametry regulacyjne, korzystając 
z elektronicznie sterowanej zasuwy dozującej.

1   Rama ważenia

2   Ułożone poziomo jarzmo 
pociągowe

3   Komory ważenia
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ZA-V

Precyzyjny mechanizm rozsiewający
Dla uzyskania maksymalnej wydajności

Wysoce nowoczesny mechanizm rozsiewający ZA-V przy 
dużym otwarciu zasuwy dozującej osiąga przepustowość 
do 6,4 kg/s. Lejek wylotowy dochodzący do otworu zasuwy 
zapobiega pozostawaniu resztek nawozu w rozsiewaczu 
i ułatwia jego mycie.

Otwór wylotowy jest swobodnie umieszczony nad tarczą 
rozsiewającą. Zaletą tego rozwiązania jest wychwytywanie 
nawozu blisko środka tarczy rozsiewającej i jego delikatne 
traktowanie przy zachowaniu niskiej liczby obrotów tarczy 
rozsiewającej. Ruch nawozu przyspieszany jest w łagodny 
a jednocześnie skuteczny sposób. 

W rozsiewaczach ZA-V cały system rozsiewu wykonany jest 
ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych wzmocnionych 
włóknem szklanym co zapewnia mu długą żywotność 
i utrzymanie wartości przy odsprzedaży.

Mechanizm rozsiewający 
z Soft Ballistic System

Aby nawóz mineralny mógł być precyzyjnie i dokładnie 
 podawany roślinom na całej szerokości roboczej, musi być 
taktowany szczególnie delikatnie. Nawozu, który będzie 
uszkodzony już w rozsiewaczu nie da się właściwie roz-

dzielić. Mieszadło, elementy dozujące i tarcze rozsiewające 
są w ZA-V optymalnie wzajemnie dopasowane. Wynikiem 
jest ochrona nawozu oraz osiąganych plonów

SBS pro – Soft Ballistic System

Mechanizm rozsiewający ZA-V

  Podwójne pokrycie przy szerokości roboczej 
do 36 m

  Mechanizm rozsiewający ZA-V został stworzony z 
wykorzystaniem trójwymiarowego obrazu rozsiewu 
z perfekcyjnym rozdziałem poprzecznym. Dzięki SBS 
mogą być generowane szerokości robocze aż do 36 m. 
Strefy dużego pokrycia zapewniają precyzję rozsiewu.

100 %

50 %

0 %
 – 54 – 48 – 42 – 36 – 30 – 24 – 18 – 12 – 6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

Rozdział poprzeczny 
(szerokość robocza 36 m)

Szerokość rozrzutu 72 m

Wielostopniowy rozsiew – z zachowaniem zwłaszcza dobrego roz-
działu poprzecznego, ponieważ długie łopatki rozsiewające podają 
nawóz dalej, niż krótkie.
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Mechanizm rozsiewający | Tarcze rozsiewające i mieszadło

Tarcze rozsiewające i mieszadło
Precyzja i ochrona nawozu

Tylko 3 pary tarcz rozsiewających pokrywają cały zakres 
 roboczy od 10 m do 36 m. Szerokość roboczą zmienia się 
 łatwo, szybko i bezpiecznie poprzez pozycję łopatek rozsie-
wających. Ustawienie łopatek rozsiewających nie wymaga 
użycia narzędzi i odbywa się przez system regulacyjny 
 QuickSet.

Liczba obrotów tarcz rozsiewających wynosząca 720 1/min 
jest zawsze stała i skutecznie chroni nawóz.

Nowe łopatki rozsiewające ZA-V o specjalnym kształcie z 
wieloma punktami odbierania nawozu na górnym i dolnym 
końcu łopatek rozsiewających zapewniają wyjątkowo dobry 
rozdział poprzeczny.

Różne łopatki rozsiewające można szybko i łatwo wymienić 
przez system wymiany. To doskonałe rozwiązanie np. dla 
firm świadczących usługi rolnicze.

Cały system rozsiewu ZA-V jest wykonany ze stali nierdzew-
nej, co zapewnia jego długą żywotność.

Tarcze rozsiewające z QuickSet

1  Łopatki rozsiewające, 2  Korpus tarczy rozsiewającej, 
3  Skala z wyraźnymi pozycjami, 
4  System regulacji QuickSet do ustawiania pozycji łopatek

 Zakresy szerokości roboczych:

 – zestaw 1: 10 m do 21 m

 –  zestaw 2: 21 m do 28 m 
(łopatki rozsiewające z powłoką utwardzaną)

 –  zestaw 3: 27 m do 36 m 
(łopatki rozsiewające z powłoką utwardzaną)

Nowe, mechaniczne, gwiazdowe mieszadło ZA-V jest umiesz-
czone bezpośrednio nad leżącym niżej otworem wylotowym 
zapewnia stały przepływ nawozu przy wszystkich dawkach 
rozsiewu. Przy obrotach 45 1/min doskonale chroni nawóz. 
Przy zamkniętych zasuwach prędkość mieszadła jest redu-
kowana automatycznie aż do całkowitego zatrzymania tak, 
aby nie uszkadzać nawozu bez potrzeby.

Inteligentne mieszadło

  „Firma AMAZONE praktycznie rozwiązała także dopasowanie 
odległości rozrzutu. Odbywa się to bez użycia narzędzi, bezpo-
średnio na łopatkach rozsiewających, obracanych wokół jedne-
go punktu i blokowanych dźwignią wspomaganą przez sprężynę.”

(profi – Sprawozdanie z pracy rozsiewaczem nawozów 
ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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ZA-V

Zestaw do rozsiewu granicznego 
Limiter V+
Precyzyjny i komfortowy

Do rozsiewu przy granicach pola, drogach lub przy zbiorni-
kach wody można wyposażyć ZA-V w Limiter V+. Zestaw 
do rozsiewu granicznego można dowolnie wprowadzać w 
strumień przepływającego nawozu. Obrót wokół środko-
wego punktu tarczy rozsiewającej ustawia Limiter V+ na 
różne szerokości pracy i dla różnych asortymentów nawozów. 
W taki sposób można osiągać bardzo dokładny wachlarz roz-
siewu aż do granicy pola.

Dzięki precyzyjnej, elektrycznej regulacji można Limiter V+ 
ustawić do każdego systemu ścieżek technologicznych. Pod-
czas pracy można komfortowo z kabiny ciągnika zmieniać 
rodzaj rozsiewu między krawędziowym, granicznym i roz-
siewem przy rowach. Dzięki budowie Limitera V+ otwartej 
od dołu, możliwe stało się niezwykle dokładne dopasowanie 
szerokości pracy do granicy pola:

1.  Przy niewielkim opuszczeniu Limitera V+ zmieniony będzie 
tylko przepływ nawozu dla długich łopatek rozsiewających. 

2.  Przy dalszym opuszczeniu Limitera V+ nastąpi przekiero-
wanie wachlarza nawozu z obu łopatek rozsiewających. 
Kształt płytek sprawia, że w pozycji kompletnego opusz-
czenia nawóz zostaje dodatkowo przekierowany.

3.  W pozycji kompletnie opuszczonej dodatkowe płytki 
dbają o dokładny obraz rozsiewu do granicy pola.

Rozsiew krawędziowy, 
graniczny i przy rowach Elektryczny Limiter V+

Rozsiew 
 krawędziowy

Rozsiew normalny

Rozsiew graniczny 
i przy rowach
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Wyposażenie
Perfekcja aż do detali

Rozsiewacz ZA-V z wyposażeniem SafetySet oferuje więk-
sze bezpieczeństwo. Maszyny robocze zawieszone na szybko 
jadących ciągnikach muszą być wyraźnie widoczne w ruchu 
drogowym. W zakresie bezpieczeństwa AMAZONE połączyła 
najostrzejsze wymagania z nowoczesnym wyglądem. Pałąki 
ochronne spełniają wymagania wszystkich obowiązujących 
przepisów o zapobieganiu wypadkom. 

Obsługiwane ręcznie lub hydraulicznie, zwijane plandeki 
gwarantują zachowanie suchego nawozu także w czasie 
deszczu, pozwalając kontynuować pracę także w złych wa-
runkach pogodowych. Zwijane plandeki są dostępne dla 
nadstawek typu S oraz L.

Uchylne rolki postojowe znacznie ułatwiają agregatowanie 
rozsiewacza oraz manewrowanie nim w podwórzu. Rolki 
są składane i rozkładane szybko i wygodnie oraz optymalnie 
chronione przed zabrudzeniem. 

Alternatywnie do uchylnych rolek postojowych jest ofero-
wany niedrogi zestaw postojowy, dysponujący wmontowa-
nymi płozami.

SafetySet

Zwijane plandeki Zespół rolek postojowe

Zestaw rolek Zestaw postojowy na płozach

Duże tablice ostrzegawcze i oświetlenie tylne zapewniają 
większą rozpoznawalność w ruchu drogowym.

Limiter V+ | Wyposażenie
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ZA-V

Terminal ISOBUS
ISOBUS z jednej strony określa obowiązujący na całym świecie standard komunikacji między terminalami obsługowymi, 
ciągnikami i dołączonymi maszynami a z drugiej, stosowane w rolnictwie oprogramowanie biurowe. Oznacza to, że jednym 
terminalem można sterować wieloma maszynami zdolnymi do współpracy z ISOBUS.

Do sterowania ZA-V są do dyspozycji dwa terminale z nowo-
czesną komunikacją ISOBUS. Jest to praktyczny i przejrzyście 
zbudowany AMATRON 3 albo CCI 100. Oczywiście potrzebny 
jest tylko jeden terminal do obsługi różnych funkcji rozsie-
wacza. Terminale w przejrzysty sposób pokazują wszystkie 
istotne dane.

Wszystkie funkcje w menu roboczym można obsługiwać 
także przez wielofunkcyjny uchwyt AmaPilot+ lub inny 

ZA-V może być obsługiwany różnymi 
terminalami AMAZONE w standardzie ISOBUS:

  Inne terminale ISOBUS

  Oprócz terminali AMAZONE 
w standardzie ISOBUS można 
sterować ZA-V także przez 
 terminale ISOBUS innych 
 producentów.Np. Terminal Fendt Vario Np. John Deere GreenStar Np. Terminal Müller COMFORT

 joystick ISOBUS (AUX-N). Przy-
ciski joysticka można łatwo 
przypisać do ważniejszych 
funkcji maszyny.

  „Obsługa terminalem 
AMATRON 3 i opcjonalnym wielofunk-
cyjnym uchwytem jest znakomita.” 

(profi – Sprawozdanie z pracy rozsiewacza 
nawozów ZA-V 2000 Profis Tronic · 03/2015)
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Terminale ISOBUS

Zalety rozsiewaczy AMAZONE w standardzie ISOBUS:

  Obsługa maszyny, zarządzanie zadaniami, dokumentacja i włączanie sekcji szerokości ZA-V możliwe są we wszystkich 
dostępnych terminalach ISOBUS. Przy równoczesnym korzystaniu z wielu terminali ISOBUS poszczególne funkcje można 
dowolnie przyporządkować.

  Obsługa AUX-N pozwala wykorzystywać elementy obsługowe ciągnika do sterowania ZA-V.
  Komponenty AMAZONE takie, jak np. wielofunkcyjny uchwyt AmaPilot, można wykorzystywać w każdym ciągniku 

z ISOBUS.
  Swobodne przyporządkowanie elementów obsługowych odpowiednio do maszyny oraz indywidualne dostosowany 

 pasek informacji o statusie ZA-V powodują, że obsługa staje się bardzo przyjazna użytkownikowi.
  W menu nawozu można programować nastawy dla 20 rodzajów nawozu, opracowywać je i zarządzać nimi.

Jako opcjonalne wyposażenie specjalne oferowane jest 
 automatyczne włączanie/wyłączanie maszyny na nawrotach 

i włączanie sekcji szerokości GPS-Switch, jazda równoległa 
GPS-Track i aplikacja GPS-Maps dla zmiennego nawożenia.

Obok obróbki danych w formacie ISO-XML zarządzanie zada-
niami w terminalu (Task Controller) jest w stanie czytać także 
mapy zmiennego dawkowania (format Shape). Zależnie od 
celu i terminala otrzymuje się wiele możliwości aplikacji 
zmiennego nawożenia – według mapy lub według czujnika.

GPS-Switch automatyzuje przełączenia rozsiewacza na na-
wrotach, wyjazdach z pola i jego klinach. Seryjne 8-stopnio-
we włączanie sekcji szerokości odbywa się w ZA-V przez 
dopasowanie ilości nawozu. Efekt ilości w nowych mechani-
zmach rozsiewających umożliwiają stabilne, trójkątne obrazy 
rozsiewu.

Jazda równoległa GPS-Track jest ogromnym ułatwieniem 
w orientacji na polu.

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

SwitchPoint wyłączony 
(punkt wyłączania)

SwitchPoint włączony 
(punkt włączania)

Środek śladu 
przejazdu

Ślad przejazdu 
na nawrocie

Lewa tarcza rozsiewająca Prawa tarcza rozsiewająca

 SwitchPoint

  SwitchPoint umożliwia podczas korzystaniu z GPS-Switch zmianę punk-
tów włączania i wyłączania rozsiewu w zależności od rodzaju nawozu 
oraz szerokości roboczej. Obie wartości można pobrać z tabeli rozsiewu 
i wprowadzić do posiadanego terminala obsługowego.
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Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Zależnie od wyposażenia mogą odbiegać od danych technicznych. 
Ilustracje maszyn mogą odbiegać od przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju. 

ZA-V 1700 ZA-V 2000 ZA-V 2200 ZA-V 2700 ZA-V 3200 ZA-V 4200

Szerokość robocza (m) 10 – 36 

Pojemność zbiornika bez nadstawki (l) 1700 2000 2200 2700 3200 4200

Masa użytkowa 
(kg)

ZA-V Super Profis 3200 3200 3200 3200 3200 –

ZA-V Ultra Profis 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Wysokość napełniania (m) 1,23 1,32 1,31 1,42 1,54 1,77

Szerokość napełniania (m) 2,22 2,22 2,71 2,71 2,71 2,71

Szerokość całkowita (m) 2,58 2,58 2,92 2,92 2,92 2,92

Długość całkowita (m) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Napęd (obr/min) Mechaniczny napęd tarcz rozsiewających ( 720 obr/min)

Masa min. (kg) 
(z wałkiem przegubowym V-Set 2)

357 366 444 463 481 579

Dane techniczne

Przez przyłącze seryjne (RS 232) wszystkie rozsiewacze ZA-V 
z AMATRON 3, CCI 100 i innymi kompatybilnymi terminala-
mi ISOBUS dysponują wygodnym połączeniem z wszystkimi 
dostępnymi na rynku czujnikami online.

Do optymalnego nawożenia należą nie tylko nawóz i rozsie-
wacz! Równie ważne jest kompetentne doradztwo dotyczące 
krytycznych rodzajów nawozu. 
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Czujniki online Serwis nawozowy

Tabela rozsiewu

Az

ZA-TS

Rozsiewacz od rodkowy

MI5261 (pl_PL) 08.15 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.pl E-Mail: amazone@amazone.de

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

 AMAZONE Polska · Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp · tel. kom 504022342 · amazonemw@interia.pl

 AMAZONE Polska · Andrzej Borowiec · Rozdoły 1 · 22-424 Sitno · woj. lubelskie · tel. kom. 602 573 427 · andrzejborowiec@interia.pl

AMAZONE Polska · Bartłomiej Chmurzyński · ul. Sportowa 44 · 83-022 Suchy Dąb · woj. pomorskie 
tel. kom 728378675 · chmurzynskib@wp.pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


