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Czas na pełne bezpieczeństwo.

Tym, czego coraz częściej od rozsiewa-
czy nawozów oczekują rolnicy oraz 
przedsiębiorcy świadczący usługi, jest 
przede wszystkim jedno: bezpieczeństwo. 
W każdej sytuacji: na drodze, podczas 
regulacji i przy rozsiewie. Nie chodzi tu 
jedynie o oszczędność kosztów lecz o 
ochronę środowiska oraz gwarancję peł-
nego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Z AMAZONE są Państwo całkowicie bez-
pieczni.
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ZA-M

Wprowadzenie

Nowy typoszereg rozsiewaczy ZA-M został 
w AMAZONE skonstruowany także z myślą 
o bezpieczeństwie. Wraz z rozsiewaczem 
ZA-M oferujemy najbezpieczniejszy i najno-
wocześniejszy serwis nawozowy. 

Na życzenie, do dyspozycji są dzisiaj w 
ZA-M wszystkie możliwe opcje wyposażenia. 

•  Zdalnie obsługiwany Limiter do rozsiewu 
granicznego

•  Zależna od prędkości jazdy regulacja 
dawki rozsiewu przez AMADOS+ lub 
AMATRON 3

•  Technika ważenia z automatycznym 
wykonywaniem prób kręconych w roz-
siewaczach ZA-M Profis

• Hydrauliczny napęd tarczy ze  
 zintegrowanym rozsiewem granicznym i   
 6-cio częściową  regulacją szerokości  
 roboczej  w ZA-M Profis Hydro
•  GPS-Switch do automatycznego włącza-

nia sekcji szerokości w dokładnie okre-
ślonych punktach pola

Zaufajcie AMAZONE!

Zobacz film:
www.amazone.tv
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Dużo rozsiewaczy, jedna rodzina – większe bezpieczeństwo we  wszystkich wielkościach

Każdemu gospodarstwu AMAZONE oferuje właściwy rozsiewacz!

ZA-M 1001 Special 
Szerokość 
 robocza:

10 m do 36 m

Elektronika 
 regulacji:

zawarta w pakiecie 
Control

Pojemność 
 zbiornika:

1000 I do 1500 I 
(do 1800 kg masy 
 użytkowej)

Nadstawka: z 1 x S 500 

ZA-M 1001 Special 

ZA-M 1201 

ZA-M 1501 

ZA-M 1201 
Szerokość 
 robocza:

10 m do 36 m

Elektronika 
 regulacji:

zawarta w pakiecie 
Control lub pakiecie 
Tronic

Pojemność 
 zbiornika:

1200 I do 2700 I 
(do 3100 kg masy 
 użytkowej)

Warianty 
 nadstawek:

1 x S 500 lub
2 x S 500 lub
3 x S 500 lub
1 x L 1000 lub
S 500 + L 1000

ZA-M 1501 
Szerokość 
 robocza:

10 m do 36 m

Elektronika 
 regulacji:

zawarta w pakiecie 
Control lub pakiecie 
Tronic i AMATRON 3

Pojemność 
 zbiornika:

1500 I do 3000 I 
(do 3100 kg masy 
 użytkowej)

Warianty 
 nadstawek:

1 x S 500 lub 
2 x S 500 lub 
3 x S 500 lub
1 x L 1000 lub 
S 500 + L 1000
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Rodzina rozsiewaczy

Dużo rozsiewaczy, jedna rodzina – większe bezpieczeństwo we  wszystkich wielkościach

ZA-M 1501 Profis

ZA-M 1001 Special Profis z Limiterem (opcja)

Rozsiewacz ZA-M 1501 Profis z wagą 
Szerokość  robocza: 10 m do 36 m
Elektronika  regulacji: seryjnie z wagą oraz pakietem 

Tronic i AMATRON 3. Opcjonalnie 
pakiet Comfort i napęd hydrauliczny 
i tym samym przygotowanie do 
GPS-Switch: ZA-M Profis Hydro

Pojemność 
 zbiornika:

1500 I do 3000 I 
(do 3100 kg masy użytkowej)

Warianty  nadstawek: 1 x S 500 lub 2 x S 500 lub 
3 x S 500 lub 1 x L 1000 lub 
S 500 + L 1000

Rozsiewacz ZA-M 1001 Special Profis 
z wagą 
Szerokość  robocza: 10 m do 36 m
Elektronika  regulacji: seryjnie z wagą oraz pakietem 

Tronic i AMATRON 3.
Pojemność  zbiornika: 1000 I do 2000 I 

(do 2100 kg masy użytkowej)
Warianty  nadstawek: 1 x S 500 lub 2 x S 500 lub 1 x L 1000
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Rozmiar kompaktowy: ZA-M 1001 Special

Dla gospodarstw małych i średnich

Seryjne korzyści:
•  Mechaniczny napęd systemu rozsiewającego
•  Stabilna konstrukcja ramy do masy użytkowej mak-

symalnie 1800 kg
•  Z nadstawką do 1500 I
•  Niewielka wysokość napełniania
•  Podwójne stożki z optymalnym kształtem zbiornika 

do stałej kontroli działania 
•  Sito o drobnych oczkach zapobiegające zakłóce-

niom rozsiewu, do czyszczenia maszyny łatwo 
 odchylane do góry i blokowane 

•  Wskaźnik stanu napełnienia z dużymi wziernikami
•  Mechanizm rozsiewu wykonany w całości ze stali 

nierdzewnej

•  Komfort i bezpieczeństwo przy prostym, łatwo 
 dostępnym ustawianiu dawki rozsiewu i szerokości 
roboczej

•  Bezobsługowe przekładnie ze sprzęgłem przeciąże-
niowym pracujące w kąpieli olejowej – sprawdzone 
100.000 razy

•  System podwójnych zasuw do perfekcyjnej regulacji 
dawki rozsiewu oraz otwierania/zamykania

•  Zestaw bezpieczeństwa zawierający oświetlenie, 
tablice ostrzegawcze i pałąk ochronny

•  Uchwyt węży chroniący ich złącza przed zanie-
czyszczeniem

•  Seryjnie zestaw do prób kręconych, tabele rozsiewu 
i tarcza przeliczeniowa

Pojemność zbiornika:  1000 I
Z nadstawką:  1500 I
Szerokość robocza: 10 m do 36 m

Opcje elektroniki:
•  Pakiet ZA-M Control z AMADOS+ do elektronicznej 

regulacji dawki rozsiewu, zależnie od prędkości jazdy
•  Elektryczny, 3-drożny zawór HyClick

•  Zamontowany w AMADOS+ seryjny port do spo-
rządzania dokumentacji oraz dołączania czujników 
N i kart aplikacji służących do nawożenia zróżnico-
wanego dla części pola
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ZA-M 1001 Special

AMAZONE ZA-M z takim zestawem zapewnia większe 
bezpieczeństwo. Maszyny zawieszone z tyłu szybko 
 jadącego ciągnika muszą być wyraźnie widoczne w 
 ruchu drogowym. AMAZONE połączyła nowoczesny 

wygląd rozsiewaczy z 
najostrzejszymi wyma-
ganiami z zakresu bez-
pieczeństwa.

Rama do 1800 kg masy użytkowej

Dodatkowe osłony (opcjonalnie w ZA-M 
1001 Special Profis) dbające, aby błoto 
nie było wyrzucane przez koła ciągnika 
na tarcze rozsiewające.

Duże tablice ostrzegawcze oraz 
 oświetlenie wyraźnie oznaczające 
 rozsiewacz. 

Pełny pałąk ochronny spełniający 
wymagania przepisów o zapobieganiu 
wypadkom.

Bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników 

ruchu drogowego

Zestaw bezpieczeństwa, seryjnie we wszystkich ZA-M
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Różne wielkości: ZA-M 1201 i ZA-M 1501

Dla gospodarstw średnich i dużych

Dodatkowe, seryjne zalety:

Opcje elektroniki:

•  Stabilna konstrukcja ramy do masy użytkowej 
 maksymalnie 3100 kg

•  Możliwość powiększenia: nadstawka zwiększająca 
pojemność do 3000 I

•  Niewielka wysokość napełniania, duża szerokość 
napełniania, także z nadstawkami L

•  Pakiet ZA-M Control z AMADOS+ do elektronicznej 
regulacji dawki rozsiewu, zależnie od prędkości jazdy

•  Pakiet ZA-M Tronic z AMATRON 3 do elektronicznej 
regulacji dawki rozsiewu, zależnie od prędkości jazdy

•  Elektryczny, 3-drożny zawór HyClick

•  Zamontowany w AMADOS+ i AMATRON 3 seryjny 
port do sporządzania dokumentacji oraz dołączania 
czujników N oraz kart aplikacji służących do nawo-
żenia zróżnicowanego dla części pola

Pojemność zbiornika: 1200 l lub 1500 l
Z nadstawką:  1700 / 2000 / 2200 / 2500 / 2700 / 3000 I
Szerokość robocza: 10 m do 36 m
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ZA-M 1201 i ZA-M 1501

Przydatne wyposażenie dodatkowe: kółka transpor-
towe ułatwiające do- i odłączanie rozsiewacza oraz 
manewrowanie po podwórzu. Dają się one łatwo zde-

montować Do- i odłączanie rozsiewacza jest jeszcze 
wygodniejsze z wykorzystaniem teleskopowego wałka 
przekaźnikowego „Tele-Space”.

Wyposażenie dodatkowe

Rama do 3100 kg masy użytkowej

Kółka transportowe z hamulcem postojowym Wałek przekaźnikowy „Tele-Space”
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Kto waży, ten wygrywa: rozsiewacz z wagą ZA-M Profis

•  Stabilna konstrukcja ramy ze zintegrowaną wagą dla 
dopuszczalnego ciężaru 2100 kg lub 3100 kg

•  Technika ważenie-online z równoległobocznie pro-
wadzoną ramą – korzystna przy niewielkim obcią-
żeniu komory ważenia

•  Żadnych bocznych zakłóceń komory ważenia 
 podczas pracy na zboczach, gdyż zbiornik, rama 
i mechanizm rozsiewający tworzą jedną całość

•  Komfort oraz bezpieczeństwo przy prostym usta-
wianiu dawki rozsiewu i szerokości roboczej

•  Zamontowany w AMATRON 3 seryjny port do spo-
rządzania dokumentacji oraz dołączania czujników 
N i kart aplikacji służących do nawożenia zróżnico-
wanego dla części pola

ZA-M Profis
Pojemności zbiornika:  1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 I
Szerokość robocza: 10 m do 36 m
Seryjnie:  układ ważenia oraz pakiet Tronic z AMATRON 3
Napęd rozsiewacza:  mechaniczny lub hydrauliczny (hydraulicznie tylko ZA-M 1501 Profis)
Elektronika-opcja:   elektryczny 3-drożny zawór HyClick  

ZA-M Profis Comfort: 
Opcjonalny pakiet Comfort oferuje najwyższą wygodę obsługi dzięki 
 elektrohydraulicznemu sterowaniu wszystkich funkcji przez AMATRON 3

Zalety:
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ZA-M Profi s

Bez wykręcania. Wprowadzić dawkę rozsiewu i pracować! 
Prościej już nie można.

ZA-M Profis z ramą wagi oraz masą użytkową do 3100 kg jeszcze bardziej 
zwiększa precyzję pracy i siłę uderzenia.

System ważenia daje kontrolowany komfort i większe 
bezpieczeństwo. Na bieżąco, poprzez komorę waże-
nia ustala zróżnicowane właściwości rozsiewanego 
nawozu – i czyni to z wielką dokładnością. Automa-
tycznie porównuje rzeczywistą i żądaną dawkę roz-
siewu. Rozpoznaje zakłócenia w spływaniu, n p. nie-
jednolitych nawozów mineralnych, i automatycznie, 
poprzez sterowane elektrycznie zasuwy dozujące na 
nowo ustawia rozsiewacz. Oprócz tego, dokumento-
wane jest zużycie nawozu służące do sporządzania 
bilansu składników odżywczych dla każdego pola.

Stabilna rama wagi zamontowana jest tak, że ani nie 
podwyższa pozycji punktu ciężkości ani nie zwiększa 
wysokości załadunku.

Do właściwego zaopatrzenia w składniki odżywcze, 
dawkę rozsiewu można zmieniać podczas pracy 
przyciskiem komputera pokładowego AMATRON 3. 
W pełni automatyczne dopasowanie dawki rozsiewu, 
odpowiednie do już pobranego, czystego azotu 
można wykonać za pomocą dodatkowych czujników 
online-N.

Ważymy dokładnie!
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Bezpiecznie zamontowane: szerokie nadstawki

Zwiększenie wydajności z nadstawkami ZA-M

ZA-M 2201, 2501, 2701 i 3001 kompletnie zmontowane fabrycznie. 
Połączyć z ciągnikiem, napełnić, jechać w pole, rozsiewać!

Zbiornik nawozu można łatwo doposażyć w nadstawki 
S i L. Z wąską nadstawką S uzyskują Państwo mniej-
szą szerokość transportową.

Bezpośrednie napełnianie z wywrotki lub z big-bagów 
nie stanowi żadnego problemu. 

Przy załadunku dużą szuflą zalecamy wykorzystanie 
szerokiej nadstawki L. Nadstawka S 500 – wąska Nadstawka L 1000 – szeroka

Napełnianie z wywrotki Napełnianie szufl ąNapełnianie z big-bagów

ZA-M 2201
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Nadstawki dla ZA-M

Pojemności zbiornika: 2200 / 2500 / 2700 / 3000 I

Duża, wynosząca 2,76 m szerokość napełniania oferuje wystarczające 
 bezpieczeństwo przy załadunku dużymi szuflami.

Składane plandeki są przed załadunkiem podnos-
zone. W ten sposób można kontynuować rozsiew 
 nawozu także przy złej pogodzie.

Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, przy 
nadwymiarowej szerokości nadstawki L, konieczne jest 
jej oświetlenie od przodu. Zamontowana po lewej 
stronie drabinka umożliwia dostęp do zbiornika, uła-
twia kontrolę i mycie maszyny.

ZA-M 3001
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Koncepcja: 
łagodne, zwiększające bezpieczeństwo traktowanie nawozu.

SBS – Soft Ballistic System 
Nawozy mineralne muszą być traktowane bardzo 
łagodnie dlatego, aby możliwe było ich precyzyjne i 
dokładne podanie roślinom na całej szerokości robo-
czej. Nawóz, który uszkodzony jest już w rozsiewaczu, 
nie będzie mógł zostać dokładnie rozdzielony.

Jako „pakiet bezpieczeństwa” w zawieszanych rozsie-
waczach AMAZONE ZA-M seryjnie montowany jest 
Soft Ballistic System. Mieszadło, elementy dozujące 
i tarcze wysiewające są wzajemnie optymalnie zestro-
jone. Chroni to nawóz i zabezpiecza Państwa plony.

Łagodne prowadzenie Łagodne podawanie Łagodne przyspieszanie Łagodny wyrzut
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Łagodne podawanieŁagodne prowadzenie

Łagodne przyspieszanie Łagodny wyrzut

Kierunek obrotów

Ustawienie łopatek 
„ciągnąco”

720 obr/min

SBS – Soft Ballistic System

Większe bezpieczeństwo, większa innowacja dzięki SBS!

AMAZONE Soft Ballistic System obejmuje elementy 
mieszadła uformowane tak, aby nawóz pobierany 
był ze zbiornika na całej jego szerokości. Wewnątrz 
zbiornika nawóz nie tworzy lejków.

Przy liczbie obrotów tarcz 720 1/min, AMAZONE Soft 
Ballistic System łagodnie przyspiesza ruch nawozu. 
Nawet łatwo kruszący się nawóz zachowuje swoje 
właściwości rozsiewu.

Punkt podawania nawozu bezpośrednio na środek 
 tarczy rozsiewającej jest wyjątkowo korzystny, gdyż 
prędkość obrotowa tarcz rozsiewających jest w tej 
strefie bardzo mała.

AMAZONE Soft Ballistic System dostarcza tylko tyle 
energii, ile potrzebne jest do uzyskania optymalnego 
toru lotu i precyzyjnego rozmieszczenia nawozu.
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System rozsiewu ze stali nierdzewnej

Szlachetne ze szlachetnego Soft Ballistic System SBS
W rozsiewaczach ZA-M cały mechanizm rozsie-
wający wykonany jest ze stali nierdzewnej:
•  Końcówki lejków ze spiralami mieszadeł
•  Cała podstawa z zasuwami dozującymi i hydrau-

licznymi
•  Tarcze i łopatki rozsiewające
•  Blachy osłonowe

Doskonałe współdziałanie:
• Mieszadła
• Końcówek lejków
• Podstawy
• Podwójnych zasuw
• Tarcz rozsiewających z blachami osłonowymi

Zalety:
•  Łatwa konserwacja dzięki otwartej budowie rozsie-

wacza
•  Bezawaryjne działanie mocnych, pracujących w 

kąpieli olejowej przekładni, wykonany ze stali nie-
rdzewnej łańcuch napędowy wałka mieszadła, duże 
sprężyny i siłowniki hydrauliczne oraz mocna rama
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System rozsiewu i przekładnie

1 2 3 4

1 
Stalowa 
blacha 

3 
Gruntowanie 

KTL

2
Ocynkowanie 

(warstwa 
 krystaliczna)

4 
Lakierowanie 

końcowe

ZA-M z najwyższym poziomem jakości

Niezawodność na dziesięciolecia

Perfekcyjna produkcja: aktywna ochrona środowiska od samego początku

Lakierowanie wielowarstwowe AMAZONE-lakierowanie 
 elektroforetyczne (KTL)

Przekładnia w kąpieli olejowej jest niezniszczalnym 
sercem dwutarczowych rozsiewaczy AMAZONE. 
Przekładnie AMAZONE sprawdziły się już 100.000, 
są bezobsługowe i posiadają wmontowane zabez-
pieczenie przed przeciążeniami, zapobiegające 
uszkodzeniu przekładni.

•  Oszczędność energii poprzez zoptymalizowany prze-
bieg produkcji dużych serii

•  Najlepsze z możliwych wykorzystanie surowców dzięki 
sterowanej procesorowo technice cięcia i wyginania

•  Nowoczesne lakierowanie z pełnym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym (standard samochodowy)

Krawędzie podlegają najwyższym obciążeniom i uszkadzane są jako pierwsze. 
Często stosowane w maszynach rolniczych zwykłe lakierowanie zanurzeniowe 
nakłada na krawędzie minimalne ilości lakieru. Stworzony specjalnie dla 
AMAZONE lakier elektroforetyczny w przeciwieństwie do zwykłego tworzy 
warstwy nawet na krawędziach ostrych jak żyletki.
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Regulacja dawki: prosta – pewna – precyzyjna

Prosta, nie wymagająca narzędzi, regulacja dawki rozsiewu.

Dawkę rozsiewu oraz szerokość roboczą wybiera się 
na podstawie obszernych tabeli rozsiewu. Czytelna, 

duża skala pomaga w ustawianiu zasuwy dozującej 
dawkę rozsiewu.

Ten uchwyt węży chroni wszystkie szybkozłącza 
przed zanieczyszczeniem.

Dla ustalenia właściwości nawozu (zdolności spływa-
nia itd.) i kontroli ustawionej dawki wykonuje się 
próbę kręconą. Jeśli nie zamierzają Państwo wyko-
nywać próby kręconej, należy zdecydować się na 
nasz rozsiewacz ZA-M Profis z wagą.
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Ustawienie dawki rozsiewu

System podwójnych zasuw AMAZONE oferuje najwyższe bezpieczeństwo.

Dla ciągników dysponującym tylko jednym gniazdem 
hydraulicznym można zastosować elektryczny zawór 
3-drożny HyClick, pozwalający komfortowo obsługi-
wać Limiter oraz funkcje podwójnych zasuw z prawej/
lewej strony.

Jeśli ciągnik nie ma wystarczającej liczby przyłączy 
hydraulicznych, to w ofercie mamy również proste 
zawory 2-drożne i 3-drożne.

W ten sposób pełna dawka nawozu dostępna jest 
 natychmiast po uruchomieniu. Przy zależnej od 
 prędkości jazdy regulacji przez AMADOS+ albo 
 AMATRON 3 silniki elektryczne uruchamiają tylko 
 zasuwy dozujące tak, aby dokonywać np. niewielkich 
korekt dawki!

Silnik zasuwy dozującejZasuwa dozująca Zasuwa zamykająca

System podwójnych zasuw dozujących i zamykają-
cych obsługiwany jest niezależnie dla obu stron. Dzia-
łające dwukierunkowo hydrauliczne zasuwy zamyka-
jące można szybko otwierać i zamykać na końcach 
pola.
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Ustawienie szerokości roboczej: proste – pewne – precyzyjne

Tarcze OmniaSet-OM do precyzyjnego rozsiewu
Tarcze rozsiewające OmniaSet-OM wyposażone 
są w regulowane na tarczy łopatki tworzące obraz 
 rozsiewu z wyjątkową precyzją i pewnością. Znajdu-
jąca się w polu widzenia kierowcy dobrze widoczna 
skala, pozwala ustawić łopatki rozsiewające szybko 
i dokładnie. AMAZONE oferuje Państwu obszerne 
tabele rozsiewu dla wszystkich rodzajów nawozu, 
nasion oraz środków do zwalczania ślimaków. Tarcze 
rozsiewające OmniaSet OM są w całości wykonane 
ze stali nierdzewnej i łatwe w montażu.

Dla uzyskiwania dobrej jakości zboża korzystne jest 
nawożenie pogłówne. W roziewaczach AMAZONE 
zabieg ten można wykonać bardzo łatwo, podnosząc 
seryjne, uchylne skrzydełka łopatek rozsiewających.

Tarcze rozsiewające ZA-M

Maksymalne szerokości robocze

  Saletra amonowo potasowa Potas Granulowany mocznik Mocznik

 ZA-M OM 24-36 36 m 36 m 32 m 30 m

Cztery sektory optymalnego rozdziału poprzecznego

 OM 10-12 OM 10-16 OM 18-24 OM 24-36
 (na wąskie pola)
    Pokryte warstwą 
    utwardzanego metalu
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Prosta, bezpieczna, niezawodna obsługa!

Typoszereg ZA-M pomyślnie przeszedł testy  
DLG-Fokus. DLG przyznało mu odpowiednie  
znaki testowe.

Regulacja szerokości roboczej

Dowód: wszystkie testy dały wynik bardzo dobry i dobry! Według między-
narodowych badań rozsiewaczy nawozów mineralnych prowadzonych przez 
DLG, SJF oraz IMAG.

Płaski obraz rozsiewu tarczami OmniaSet jest nie-
wrażliwy na działanie bocznego wiatru oraz zróżni-
cowane właściwości nawozu. Ten trójkątny obraz z 
szerokim rozsiewem bocznym oraz dużym zakresem 
pokrycia pola, decyduje o bezpieczeństwie i precyzji 
nawożenia.

Optymalny rozdział poprzeczny (przykład: szerokość robocza 24 m)

10/03
Rozdział poprzeczny 
przy 18, 24, 30 m 10/03

Rozdział poprzeczny 
przy 24, 36, 40 m10/03

Zgodny z normą 
ochrony środowi-
ska UE

ZA-M jest pierwszym rozsiewaczem, któremu DLG 
wydało zaświadczenie o zgodności z nową normą 
UE dotyczącą ochrony środowiska (EN 13739).

• Perfekcyjna kontrola na polu
• Prosto i niezawodnie
• Sprawdzenie rozkładu poprzecznego
• Test Top Agrar 06/2011
 „ System bardzo przyjazny dla użytkownika“

Ruchome stanowisko pomiarowe dla pewności rozsiewu 
nawozów o złych parametrach 
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Aktywna ochrona środowiska – systemy rozsiewu granicznego  AMAZONE

Ekonomiczne i ekologiczne nawożenie mineralne wymaga świadomego, odpowiedzialnego 
postępowania. Bez nowoczesnych systemów rozsiewu granicznego nie jest możliwe, nieuciąż-
liwe dla środowiska nawożenie na krawędziach pola, zgodne z obowiązującymi dyrektywami.

Rozsiew graniczny (ustawienie chroniące środo wisko). Jeśli pole 
graniczy z drogą lub ścieżką dla rowerów, to nawóz nie może 
wydostawać się poza granice pola. Aby nie doszło do przenawo-
żenia wewnątrz pola, to dawka rozsiewu po stronie granicy musi 
zostać zredukowana. Przed granicą pola tworzy się lekkie niedo-
nawożenie. Rozsiew graniczny odpowiada wymaganiom przepi-
sów o nawożeniu.

Rozsiew przy rowach (ustawienie chroniące środo wisko). Jeśli 
pracują Państwo bezpośrednio na krawędzi pola graniczącego z 
wodami otwartymi, to zgodnie z przepisami o nawożeniu należy 
zachować kilkumetrowy odstęp od wody. Bez układu do rozsiewu 
granicznego odstęp ten wynosi trzy metry. Aby zapobiec przena-
wożeniu na krawędzi pola należy zredukować dawkę rozsiewu po 
stronie granicy.

Rozsiew krawędziowy (ustawienie zorientowane na wysokość 
zbioru). Sąsiednie pole jest dla rolnika powierzchnią użytkowaną 
rolniczo. Tu można tolerować fakt, że niewielka ilość nawozu 
zostanie wyrzucona poza granicę pola. Rozdział nawozu we wnę-
trzu pola jest taki sam jak na krawędziach i wynosi 80 % żądanej 
dawki.

Rozsiew krawędziowy, graniczny i przy rowach

Rozsiew krawędziowy – pierwsza ścieżka 
technologiczna na krawędzi pola

Gdy pierwsza ścieżka technologiczna znajduje się na krawę-
dzi pola, to wykonuje się rozsiew kra wędziowy (ustawienie 
zorientowane na wydajność) z połowicznym wyłączeniem rozsie-
wu. Poza granicę pola wydostaje się tylko niewielka ilość nawozu, 
wewnątrz pola nawożenie jest optymalne.

Jednostronny, składany ekran, to korzystne cenowo rozwiązanie 
do wykonania rozsiewu krawędziowego z lewej strony.
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Rozsiew krawędziowy, graniczny, 
przy rowach i na klinach pola

Aktywna ochrona środowiska – systemy rozsiewu granicznego  AMAZONE

Rozsiew krawędziowy, graniczny oraz na klinach pola, napędzanym hydraulicznie ZA-M Hydro

Rozsiew na klinach pozwala na równomierne nawo-
żenie pola. Przy zmniejszeniu odległości wyrzutu 
nawozu redukowana jest również dawka rozsiewu. 
Rzeczywista dawka rozsiewu (w kg/ha) jest tym 
samym stała na całym polu.

Hydrauliczny napęd rozsiewacza w połączeniu z 
AMATRON 3 oferuje takie możliwości, jak np.:
•  Obustronny rozsiew krawędziowy i graniczny z indy-

widualnym wyborem liczby obrotów tarcz rozsiewa-
jących i dawki rozsiewu

•  6-stopniowe włączanie sekcji szerokości z automa-
tycznym dostosowaniem dawki rozsiewu

•  Możliwość korekty wszystkich nastaw podczas pracy
•  Zastosowanie GPS-Switch z automatycznym włącza-

niem w dokładnie ustalonych punktach pola

Tarcza Tele-Set
Łatwa wymiana tarcz 
pozwala na przestawie-
nie się z rozsiewu nor-
malnego na rozsiew 
 krawędziowy, graniczny 
lub rozsiew przy rowach.

Rozsiew krawędziowy, graniczny i przy rowach

Z wyposażeniem AMAZONE do rozsiewu granicznego 
można doskonale spełnić wszystkie wymagania aktu-
alnych przepisów o nawożeniu.

Przysłona graniczna w ZA-M

Przysłona graniczna dwustronna w ZA-M 
•  Utrzymuje wolny od nawozu pas po przejeździe 

ciągnika 
• Możliwa do zastosowania z lewej lub prawej strony 
 (także równocześnie)
• Przydatna w uprawach specjalnych jak drzewa iglaste
• Regulowana dla konkretnych nawozów
• Montowana i demontowana bez użycia narzędzi 
 (nieskładana)
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Wygodny wysiew graniczny z Limiterem AMAZONE, 
bez zatrzymywania się i wysiadania z ciągnika

Perfekcyjny rozsiew graniczny i krawędziowy
Limiter jest nowoczesnym elementem wyposażenia do 
wysiewu granicznego stosowanym wtedy, gdy pierw-
sza ścieżka technologiczna leży w połowie szerokości 
roboczej rozsiewacza nawozów. Służy do rozsiewu kra-
wędziowego, granicznego oraz przy rowach.

Decydującą zaletą jest to, że przy pracy z Limiterem 
ciągnik nie zatrzymuje się, praca nie jest przerwana 
i nie jest konieczne wysiadanie z ciągnika.

KIERUNEK JAZDY
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Limiter z lewej

Zasada działania „Limitera”

10/03
Rozsiew graniczny 
przy 18 i 24 m

W rozsiewie granicznym oraz przy rowach, po włącze-
niu Limitera, AMADOS+ i AMATRON 3 automatycznie 
zmniejszają dawkę nawozu rozsiewaną po jego stronie.

Zdalnie, hydraulicznie urucha-
miany z kabiny ciągnika Limiter 
wstawiany jest w strefę poda-
wania nawozu.
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ZA-M

Limiter AMAZONE

Limiter AMAZONE z prawej lub lewej strony
W ZA-M mają Państwo wybór: Limiter z lewej lub 
prawej strony.

W nowoczesnych ciągnikach większość elementów 
obsługowych znajduje się z prawej strony kierowcy. 
Przy rozsiewie granicznym Limiter z prawej strony jest 
wtedy lepiej widoczny i wygodniejszy w obsłudze.

Wykonany ze stali nierdzewnej Limiter jest wstawiany 
w strefę podawania nawozu. Blok przysłon powoduje 
zmianę kierunku części strumienia nawozu. W taki 

sposób uzyskuje się optymalne nawożenie do granicy 
pola.

Limiter może być w dużym zakresie przesuwany na 
stabilnej ramie. Tym samym Limiter można ustawić  
do rozsiewu granicznego lub krawędziowego na 
pozycji wymaganej przy konkretnym rodzaju nawozu. 
Dokładne informacje znajdą Państwo w tabeli rozsie-
wu oraz na umieszczonych na maszynie naklejkach. 
Nieużywany Limiter jest podnoszony siłownikiem 
hydraulicznym.
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Czynności zabezpieczające w rozsiewaczach nawozów: 
regulacja elektroniczna z AMADOS+

ZA-M z pakietem Control

Korzyści z AMADOS+ i AMATRON 3:

Dla ZA-M z mechanicznym napędem tarcz rozsie-
wających oferujemy AMADOS+ z pakietem Con-
trol, służący elektronicznej regulacji dawki 
 rozsiewu zależnej od prędkości jazdy.

•  Ustawiona dawka rozsiewu jest po wyborze opty-
malnej prędkości roboczej zawsze taka sama. Jest 
to bardzo korzystne w wypadku ciągników z prze-
kładniami bezstopniowymi.

•  Aby obniżać koszty i chronić środowisko, zmiany 
dawki mogą być w tych nowoczesnych terminalach 
wykonywane bezstopniowo w dowolnie wybranych 
krokach, dla rozsiewu obu- i jednostronnego oraz 
połowicznego.

•  Silniki regulacyjne zasuw dozujących ustawiają 
dawkę rozsiewu.

•  Uruchamianie zasuw hydraulicznych jest niezależne 
od uruchamianych elektrycznie zasuw dozujących. 
Jest to szybsze i chroni silniki elektryczne.

•  Wszystkie części elektroniczne są chronione przed 
wilgocią i korozją.

•  Pomiar prędkości jazdy dokonywany jest poprzez 
czujnik lub sygnały z gniazda w ciągniku.

•  Prosty program kalibracji, samoczynna kontrola 
ustawionej dawki rozsiewu.

•  Czujniki nadzorujące funkcje maszyny np. pozycję 
zasuw.

•  Możliwość zastosowania w innych zabiegach, np. 
jako licznik hektarów przy wylewaniu gnojowicy, 
kultywatorowaniu lub koszeniu z oddzielnym czujni-
kiem pozycji roboczej.

•  Przycisk 100 % do wygodnego odnajdywania usta-
wienia wyjściowego.

•  Seryjny port do sporządzania dokumentacji oraz 
dołączania czujników N i kart aplikacji służących 
do nawożenia zróżnicowanego dla części pola.

• Pamięć dla 20 zleceń.

Elektronika rozsie-
wacza – inwestycja, 
która się opłaci!
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Komputer pokładowy

Czynności zabezpieczające: 
Regulacja elektroniczna z AMATRON 3

ZA-M z pakietem Tronic
Pakiet Tronic do sterowania dawką rozsiewu (kg/ha) 
zależną od prędkości jazdy, obsługi Limitera oraz wagi 
w ZA-M z mechanicznym lub hydraulicznym napędem 
tarcz rozsiewających.

Dzięki dużemu wyświetlaczowi, przejrzystej, prostej 
i logicznej obsłudze AMATRON 3 jest wyjątkowo wy-
godny w pracy. Wszystkie funkcje można uruchamiać 
jedną ręką, druga spoczywa na kierownicy. Dodatkowo 
AMATRON 3 kontroluje pozycję Limitera z regulacją 
dawki rozsiewu granicznego a dzięki swojej funkcjo-
nalności może być wykorzystywany także z innymi 
maszynami AMAZONE, jak np. opryskiwacz polowy 
lub siewnik.

Siewnik

Opryskiwacz polowy

Rozsiewacz nawozów

ZA-M Profis z pakietem Comfort
Opcjonalny pakiet Comfort z elektrohydraulicznym 
sterowaniem wszystkich funkcji przez AMATRON 3 
daje operatorowi najwyższy komfort obsługi.

Terminal obsługowy AMATRON 3 – 
nowoczesny i przyszłościowy

Praktyczny i przejrzysty terminal obsługowy 
AMATRON 3 wystarcza do obsługi różnych funkcji 
niezbędnych w procesie nawożenia. AMATRON 3 
pokazuje wszystkie najważniejsze informacje i dane, 
które mogą być w razie potrzeby szybko i płynnie zmi-
enione. AMATRON 3 zawiera wszystkie funkcje 
dotychczasowego AMATRON+, ale jest w standardzie 
ISOBUS i stanowi pomost pomiędzy AMABUS a 
światem ISOBUS.
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Napęd hydrauliczny z pakietem Hydro i włączaniem 
sekcji szerokości

ZA-M Profis Hydro
Rozsiewacze ZA-M Profis Hydro z wagą i hydrau-
licznym napędem tarcz rozsiewających dają pełną 
niezależność od liczby obrotów silnika i prędkości 
jazdy. Liczby obrotów tarcz rozsiewających i wałków 
mieszadeł są regulowane i kontrolowane elektrohy-
draulicznie. Nowoczesnymi ciągnikami z systemami 
komforto wego sterowania hydrauliką można pracować 
zawsze w optymalnym, oszczędzającym paliwo 
zakresie liczby obrotów. 

•  Seryjnie pakiet ZA-M Comfort z AMATRON 3
•  Robocze prędkości jazdy w optymalnym, oszczę-

dzającym paliwo zakresie liczby obrotów silnika 
przy zachowaniu stałej szerokości roboczej

•  6-cio stopniowe włączanie sekcji szerokości i automa-
tyczne dopasowanie dawki przy rozsiewie krawędzio-
wym, granicznym, przy rowach oraz na klinach pola

•  Indywidualne, obustronne ustawianie dawki roz-
siewu (pozycja zasuw dozujących) i szerokości 
 rozsiewu (liczba obrotów tarcz rozsiewających)

•  Hydrauliczne zasilanie napędu ZA-M Hydro bezpo-
średnio z bloku zaworów elektromagnetycznych 
systemu Load-Sensing lub o stałym przepływie

•  Wymagane tylko dwa przyłącza hydrauliczne (zasi-
lanie/powrót). Wymagany wydatek pompy 55 l/min 
przy ciśnieniu 180 bar

•  Zamontowany w AMATRON 3 seryjny port do spo-
rządzania dokumentacji oraz dołączania czujników 
N i kart aplikacji służących do nawożenia zróżnico-
wanego dla części pola

•  Obsługa wszystkich funkcji hydraulicznych przez 
AMATRON 3

Zalety:

Wszystkie rozsiewacze ZA-M Hydro są:

Takie systemy napędu wykorzystywane są głównie 
przy zmiennej dawce rozsiewu na krawędziach pola 
oraz podczas rozsiewu na jego klinach. Zaprogramo-
wane, 6-cio stopniowe włączanie sekcji szerokości 
zapobiega niedonawożeniu lub przenawożeniu dużych 
powierzchni.
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Napęd hydrauliczny/ASD

ASD – Automatyczna dokumentacja pól

Automatyczna dokumentacja pól (ASD) jest koncep-
cją obejmującą wiele produktów i wielu producentów, 
pozwalającą na wymianę danych między komputerami 
pokładowymi AMATRON 3 i AMADOS+ w celu two-
rzenia elektronicznych map pól. Zastosowany interfejs 
jest otwarty i dostępny także dla innych producentów.

Wraz z ASD oferuje się rolnikowi możliwość łatwego  
i niedrogiego zintegrowania wszystkich maszyn w 
łańcuchu dokumentacji.

Bezpiecznie, szybko i łatwo



       

GPS-Maps
inside

GPS-Switch
inside

GPS-Track
inside

30

GPS-Switch, GPS-Track i GPS-Maps

GPS-Switch – najwygodniejszy rodzaj rozsiewu nawozu

Wyposażenie dodatkowe AMATRON 3 w rozsiewaczach ZA-M Profis Hydro

GPS-Switch w AMATRON 3

Ten oparty na GPS system komputerowy automatyzuje 
włączanie/wyłączanie maszyny w zależności od jej po-
zycji na polu, w szczególności na uwrociach, wjazdach, 
wyjazdach i klinach.
Automatyczna obsługa sekcji GPS-Switch oferuje 
precyzję, komfort oraz pewność i bezpieczeństwo: 
po prostu należy wybrać żądany procent nakładania 
i przejść na prace w automacie. W rezultacie 
oszczędzamy nawóz i chronimy środowisko naturalne. 
Operator może koncentrować się na kontroli.

GPS-Track w AMATRON 3

System jazdy równoległej GPS-Track stanowi 
doskonałe ułatwienie w orientacji na polu. Posiada 
menu dla dowolnych linii A-B, jazdę po konturach i 
funkcję "przeszkoda". Każdy przejazd jest dokładnie 
ponumerowany. Odchylenia od linii idealnej są wi-
doczne na wyświetlaczu a jasne zalecenia skrętu 
pozwalają utrzymać maszynę w planowanej linii jazdy. 
Podawana jest również odległość do następnej ścieżki 
– dla idealnej orientacji.
Funkcja GPS-Track działa oczywiście również  z inny-
mi maszynami.

GPS-Maps w AMATRON 3

Obok zarządzania danymi w systemie ISO-XML 
funkcja Task Controller ułatwia obsługę kart aplikacyj-
nych. W zależności od celu i terminala, istnieje więcej 

możliwości aplikacji zmiennego nawożenia – wg karty 
albo sensora. Jaki system zostanie wybrany, biorąc 
pod uwagę warunki i potrzeby, decyduje użytkownik.
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GPS-Switch/ GPS-Track/ 
GPS-Maps

Technika czujników azotu – „Widzieć azot w roślinach”

Pracujące online czujniki są dzisiaj najlepszym narzę-
dziem do nawożenia azotowego dostosowanego do 
potrzeb roślin. Podczas rozsiewu nawozu czujniki te 
mierzą stopień zaopatrzenia roślin w azot. Na podsta-
wie ustalonych wartości obliczana jest dawka nawozu 
optymalna dla wzrostu roślin. 

Wszystkie rozsiewacze ZA-M z AMADOS+ lub 
 AMATRON 3 poprzez seryjny port (RS 232) doskona-
le współpracują z dostępnymi na rynku czujnikami 
online (n p. czujnik Yara-N, czujnik MiniVeg-N, Crop-
meter). Wyliczone dawki nawozu ustalane są przez 
komputer pokładowy AMAZONE i przekazywane bez-
pośrednio do odpowiednio wysterowanej maszyny. 
Do celów dokumentacji zapisywana jest rzeczywiście 
rozsiana ilość nawozu.

Czujniki N, do aplikacji nawozu precyzyjnie dostosowanej do potrzeb roślin

ZA-M z czujnikiem Yara-N

Ocena, interpretacja, 
planowanie, dokumentacja

GPS (Global Positioning System)
Precision Farming

Mapowanie pól

Stacja referencyjna

Tablet-PC

Gromadzenie danych: 
Dane podstawowe, dane geograficzne, dane zmienne, badanie gleby

Online-Przebieg: Sensory
Regulacja wzrostu       Nawożenie azotem stosownie do potrzeb

Offline-Przebieg: Planowanie PC
Nawożenie podstawowe, wapno     Zmienna dawka wysiewu Niezbędna intensywność uprawy gleby

Nasze terminale w koncepcji IT-Farming są uniwersalne i służą do obsługi, 
regulacji dawki, kontroli i dokumentacji w siewnikach, opryskiwaczach i 
rozsiewaczach nawozu.

 Zdefiniowane, otwarte interfejsy pozwalają na wymianę danych z innymi 
technologiami IT-Farming.

GPS-Switch
Automatyczne włączanie i wyłączanie na 
poprzeczniakach i automatyczna regulacja 
sekcji szerokości roboczej 
(dostępne w rozsiewaczach 
nawozu, opryskiwaczach i 
siewnikach)
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Serwis nawozowy – 
nawóz warty jest złota, jeśli jest dobrze rozsiany

Serwis nawozowy AMAZONE umożliwia ekonomiczne 
i chroniące środowisko wykorzystanie nawozu.

Od 15 lat wyniki rozsiewu nawozów z kraju i zagranicy 
ustalane w hali badawczej AMAZONE gromadzone 
są w banku danych. W testowanych nawozach spraw-
dzany jest nie tylko obraz rozsiewu ale także jego roz-
dział poprzeczny, wynikający z właściwości mecha-
nicznych. Do dyspozycji jest tu bogata baza danych, 
pozwalająca nam bezpłatnie doradzać wszystkim 
klientom AMAZONE w zakresie wartości nastaw także 
w przypadku nieznanych i nowych nawozów.

Kompletne i ciągle aktualizowane tabele rozsiewu, co 
w AMAZONE jest oczywiste, prowadzą do uzyskania 
optymalnego wyniku nawożenia.

Nowy serwis nawozowy z najnowocześniejszą na świecie halą badawczą
AMAZONE posiada teraz najnowocześniejszą halę 
badawczą do prowadzenia badań, rozwoju oraz kon-
troli seryjnej.

Wraz z nowymi komorami ważenia online możliwe 
jest przeanalizowanie każdej próby rozsiewu nie tylko 
pod kątem rozdziału poprzecznego lecz także pod 
względem przestrzennego rozmieszczenia nawozu. 
Daje to ogromne korzyści przy konstruowaniu nowych 
rozsiewaczy nawozów. Nowe informacje konieczne 
są również do automatycznego przełączania (GPS-
-Switch). 

Także przy wyborze systemu pomiarowego AMAZONE 
postawiła na nowoczesną technikę. Rozsiewacz nawo-
zów ustawiony jest teraz na obrotowej platformie tak, 
aby poruszał się wokół osi pionowej. Takim systemem 
pomiaru można w każdej chwili ustalić wszelkie możli-
we szerokości robocze.

Serwis nawozowy AMAZONE ściśle współpracuje 
ze wszystkimi znanymi producentami nawozów – na 
całym świecie tak, aby dać Państwu do dyspozycji 
najlepsze wartości nastaw.

Od źródła aż do rozsiewacza

Tabele rozsiewu

a
z

ZA-M

Rozsiewacz odśrodkowy
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Serwis nawozowy

Wyjątkowy serwis nawozowy dla użytkowników techniki nawożenia AMAZONE
Serwis nawozowy pracuje bez żadnych granic. Nie 
 tylko geograficznych. Jest obojętne, czy rozsiewacz 
ma 5 czy 50 lat, zawsze stawiamy do dyspozycji 
kompetencję i niezawodność. 

Internet: www.amazone.de 
E-Mail: duengeservice@amazone.de
Telefon:  +49 (0)5405 501-111
Telefax:  +49 (0)5405 501-374

Bierzemy Państwa nawóz pod lupę

Najlepsza droga: serwis nawozowy w internecie pod adresem www.amazone.de

Najlepszą możliwością ustalenia wartości nastaw rozsiewacza nawozów jest roz-
siew w hali badawczej. Nie zawsze możliwe jest dostarczenie nam ilości nawozu 
odpowiedniej do wykonania testu. Z tego względu AMAZONE opracowała nieza-
wodny test laboratoryjny, aby także z ilością trzech kilogramów nawozu można 
było wykonać badanie jego fizycznych właściwości i na podstawie informacji 
 zebranych w banku danych podać klientowi zalecenia dotyczące nastaw.

Do optymalnego nawożenia należy nie tylko nawóz 
i rozsiewacz! Tak samo ważne jest kompetentne 
 doradztwo przy krytycznych rodzajach nawozu.

W internecie, pod adresem www.amazone.de przez 
24 godziny mogą Państwo w naszym banku danych 
bezpłatnie sprawdzić aktualne wartości nastaw rozsie-
waczy AMAZONE dotyczące rozdziału poprzecznego. 
Należy tylko wybrać typ maszyny i rodzaj nawozu. Teraz 
również jako darmowe oprogramowanie dla iPhona i in-
nych.

Serwis nawozowy App dla urządzeń przenośnych z systema-
mi Android albo  iOS.
Aplikacja App w serwisie nawozowym była już przeglądana ponad 
25.000 razy. Jest to serwis, którego nie oferuje żaden inny produ-
cent rozsiewaczy.

Urządzenia z 
systemem Android

Urządzenia z 
systemem iOS
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Bezpieczeństwo zaczyna się na drodze 
Z seryjnym zestawem wyposażenia Safety-Set 
jesteśmy zawsze absolutnie bezpieczni na drodze  
w ciągu dnia i w nocy. Zestaw oświetlenia oraz tab-
lice ostrzegawcze chronią nas i ostrzegają innych 
uczestników ruchu drogowego. 

Ustawienie decydujące o wszystkim 
Podczas regulacji maszyny seryjne zabezpieczenia 
takie, jak pałąk ochronny i zabezpieczenie sita dają 
nam niezbędną ochronę przed obrażeniami. Zabezpi-

eczenia te są dzisiaj obowiązkowe we wszystkich 
rozsiewaczach na terenie UE.

Soft Ballistic System SBS oraz łatwe ustawianie 
zasuw dozujących w połączeniu z tarczami rozsiewa-
jącymi OM daje nam pewność, że nawóz mineralny – 
często stanowiący największą część kosztów środków 
produkcji – zawsze będzie traktowany delikatnie a do 
dyspozycji roślin znajdzie się we właściwym miejscu i 
czasie. 

Na drodze – podczas regulacji – w pracy

„AMAZONE daje nam pełne bezpieczeństwo”
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Pełne bezpieczeństwo

Także później: 
Bezpieczeństwo made by AMAZONE

Nowoczesna technika i doskonała jakość gwarantują 
niezawodność, wieloletnią pracę oraz wysoką wartość 
odsprzedaży naszego nowego rozsiewacza nawozów 
ZA-M.

W pracy: komfortowo i bezpiecznie 
Nowoczesne wyposażenie hydrauliczne i elektronicz-
ne ułatwia pracę, daje pewność działania jeszcze 
bardziej precyzyjnego, tańszego i chroniącego środo-
wisko. Serwis nawozowy AMAZONE oferuje dodatko-
wo: pełne, na bieżąco aktualizowane tabele rozsiewu. 
Bezpośredni kontakt z AMAZONE daje pewność uzy-
skania odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące 
ustawienia rozsiewaczy przy znanych i nieznanych 
rodzajach nawozu. Serwis nawozowy AMAZONE jest 
dostępny bezpłatnie w internecie, przez 24 godziny na 
dobę.

 

 Tak zmniejszamy koszty  
 i chronimy środowisko!
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Dane techniczne

Dane techniczne:

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! W zależności od wyposażenia maszyny, dane techniczne zawarte w tabeli mogą ulec 
zmianie. Ilustracje maszyn mogą odbiegać od przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju. 
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Typ Pojemn. Max. masa  Wysokość  Szer. nap. Szerokość Długość 
 zbiorn.  użytk.

ZA-M 1001 Special 1000 l 1800 kg 1,07 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

1 x S 500 1500 l 1800 kg 1,21 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

ZA-M 1201 1200 l 3100 kg 1,07 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

1 x S 500 1700 l 3100 kg 1,21 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

2 x S 500 2200 l 3100 kg 1,35 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

3 x S 500 2700 l 3100 kg 1,49 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

1 x L 1000 2200 l 3100 kg 1,35 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

S 500 i L 1000 2700 l 3100 kg 1,49 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 1501 1500 l 3100 kg 1,14 m 2,15 m 2,44 m 1,42 m

1 x S 500 2000 l 3100 kg 1,28 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

2 x S 500 2500 l 3100 kg 1,42 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

3 x S 500 3000 l 3100 kg 1,56 m 2,16 m 2,44 m 1,42 m

1 x L 1000 2500 l 3100 kg 1,42 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

S 500 i L 1000 3000 l 3100 kg 1,56 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 2201  2200 l 3100 kg 1,35 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 2501  2500 l 3100 kg 1,42 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m 

ZA-M 2701  2700 l 3100 kg 1,49 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 3001  3000 l 3100 kg 1,56 m 2,76 m 2,93 m 1,42 m

ZA-M 1001 Special Profis 1000 l 2100 kg 1,06 m 2,15 m 2,44 m 1,48 m

1 x S 500 1500 l 2100 kg 1,20 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

2 x S 500 2000 l 2100 kg 1,34 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

1 x L 1000 2000 l 2100 kg 1,34 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m 

ZA-M 1501 Profis 1500 l 3100 kg 1,13 m 2,15 m 2,44 m 1,48 m

1 x S 500 2000 l 3100 kg 1,27 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

2 x S 500 2500 l 3100 kg 1,41 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

3 x S 500 3000 l 3100 kg 1,55 m 2,16 m 2,44 m 1,48 m

1 x L 1000 2500 l 3100 kg 1,41 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

S 500 i L 1000 3000 l 3100 kg 1,55 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

ZA-M 2501 Profis  2500 l 3100 kg 1,41 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m

ZA-M 3001 Profis 3000 l 3100 kg 1,55 m 2,76 m 2,93 m 1,48 m


