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Siewnik z zespołem doprawiającym 
Cirrus 03
Dobrze zasiać – dobrze zebrać
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jakością pracy i stabilnością!
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Cirrus 03

Nowa generacja: Cirrus 03

  Uprawa, zagęszczanie gleby, siew i dociskanie nasion w jednym 
przejeździe roboczym. Do wyboru także z nawożeniem w połącze-
niu z podwójnym zbiornikiem jako wariant Cirrus-C.

  Umieszczony przed polem talerzy Crushboard jest ustawiany hydrau-
licznie i wyrównuje glebę.

  Agresywnie ustawione, zębate talerze zapewniają optymalne prze-
mieszanie gleby.

  Podłużny profil opon Matrix pasmowo zagęszcza glebę. Profil Matrix 
zapewnia także bardzo dobry, własny napęd wału. Opony Matrix 
sprawiają, że Cirrus 03 jest łatwiejszy w uciągu i oszczędza paliwo.

  Wysoka wydajność z prędkością siewu sięgającą do 20 km/h oraz 
szybki transport po drogach z prędkością do 40 km/h.

  Redlice RoTeC pro gwarantują zawsze dokładne odkładanie materiału 
siewnego na dnie redlin.

  Opony Matrix dające czysty obraz pracy w warunkach suchych 
i mokrych, oraz możliwość wyboru między zagarniaczem spręży-
nowym a zagarniaczem rolkowym.

  Optymalne odkładanie i przykrywanie materiału siewnego osiągane 
tak, że nacisk na zagarniacz ustawiany jest niezależnie od nacisku 
na redlice RoTeC pro.

  Krótkie czasy postoju: szybkie i łatwe napełnianie – duże zbiorniki 
ziarna i nawozu w wariancie Cirrus-C – prosta zmiana materiału 
siewnego – niewielkie nakłady na konserwację.

  Dostosowanie do każdego ogumienia i rozstawu kół ciągnika przez 
teleskopowy zaczep. Krótkie czasy nawrotów i małe promienie 
zawracania, zwłaszcza w siewniku Cirrus Compact o szer. rob. 3 m.

10 najważniejszych zalet Cirrus 03
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Cirrus 6003-2 
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Cirrus 03

Zwrotny siewnik z zespołem 
doprawiającym Cirrus 3003 Compact

Cirrus 3003 Compact
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Cirrus 3003 Compact

Model Cirrus 3003 Compact jest bardzo atrakcyjną ofertą dla 
mniejszych gospodarstw. Rozstaw osi mniejszy o 550 mm 
w porównaniu do Cirrus 6003-2 oraz zaczepienie do dolnych 
dźwigni TUZ daje zespołowi niezwykłą zwrotność. Możliwa 
jest efektywna praca z krótkimi nawrotami na końcach pola. 
Ze zbiornikiem mieszczącym 3.000 l i maksymalną pręd-
kością jazdy 40 km/h, Cirrus 3003 Compact jest doskonałą 

maszyną dla gospodarstw które nie mają możliwości napeł-
niania siewnika na krawędzi pola. Odpowiednio do obowią-
zujących przepisów prawa o ruchu drogowym Cirrus jest 
dostępny z układem jezdnym niehamowanym, hamowanym 
dwuobwodowym hamulcem pneumatycznym lub z hydrau-
licznym układem hamulcowym.

Kompaktowy, zwrotny, szybki

Cirrus 3003 Compact

Cirrus 3003 Compact – transport drogowy

40 km/h
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Cirrus 03

Dla osiągania największych wydajności: 
Cirrus 6003-2

Cirrus 6003-2C ze zbiornikami materiału siewnego i nawozu
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Cirrus 6003-2

Cirrus 6003-2

Do dużych wydajności powierzchniowych i dużych gospo-
darstw AMAZONE oferuje składany Cirrus 6003-2 o szerokości 
roboczej 6 m i ze zbiornikiem o pojemności 3.600 l.

Cirrus 6003-2C posiada dodatkowy zbiornik ciśnieniowy do 
dokładnego dozowania nawozu w rzędach wysiewu nasion 

Single-Shoot. Taka maszyna posiada zbiornik o dwóch lejach 
i pojemności 4.000 l. Zależnie od potrzeb można ten model 
agregatu napełnić materiałem siewnym i nawozem albo 
tylko materiałem siewnym. Bezpieczne napełnianie podwój-
nego zbiornika zapewnia boczna platforma załadowcza. 

Szybki, uniwersalny, wydajny

Składany Cirrus 6003-2 w pozycji transportowej

40 km/h
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Cirrus 03

Koncepcja Cirrus 03
Rolnicze i ekonomiczne wymagania spełnione perfekcyjnie:

1   Pozycja zbiornika: Zoptymalizowana pozycja zbiornika 
ziarna gwarantuje lepszą trakcję ciągnika oraz większą 
przestrzeń do manewrów na nawrotach. Stopień napeł-
nienia zbiornika nie ma wpływu na głębokość pracy 
 redlic.

2   Dozowanie: Szybko wymieniane kasety dozujące rzaem 
z cicho pracującą, wydajną dmuchawą zapewniają płynny 
transport materiału siewnego do głowicy rozdzielającej 
także przy wysokich prędkościach jazdy podczas siewu. 
Impulsy drogi ustalane są przez radar. W razie potrzeby 
można zasuwą odłączyć zbiornik od zespołu dozowania 
i zmienić kasety dozujące także przy napełnionym zbior-
niku.

3   Komfort pracy: Pomosty załadowcze nad polem talerzy 
zapewniają komfortowy dostęp do zespołu dozowania 
i głowicy rozdzielającej.

4   Spulchnianie: Sprężyste spulchniacze śladów kół rozry-
wają warstwę gleby ugniecionej przez ciągnik.

5   Równanie: Przed polem talerzy można zamontować 
 regulowany hydraulicznie Crushboard do równania 
 gleby (opcja).
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Koncepcja

8   Równanie: Elementy rozgarniające między opona-
mi dają gładki, wyrównany obraz pracy. Alternaty-
wnie dostępne są również zgarniacze zapobiegające 
zapy chaniu się opon w ekstremalnych warunkach 
 glebowych.

9   Wysiew nasion: Optymalne odkładanie i przykrywanie 
materiału siewnego uzyskiwane jest przez niezależne 
ustawianie nacisku redlic RoTeC pro i zagarniacza.

10   Nadzór przewodów nasiennych: Kolejnym sensownym 
systemem asystowania jest opcjonalny nadzór przewo-
dów nasiennych. Przepływ nasion w przewodach nasien-
nych jest kontrolowany bezpośrednio przez czujniki za 
głowicą rozdzielającą. Włączane ścieżki technologiczne 
są automatycznie rozpoznawane przez system. W szcze-
gólnie długie dni robocze taki system oferuje bardzo 
wygodną możliwość kontroli wyników pracy.

6   Przygotowanie gleby: Pole talerzy z bezobsługowym 
 łożyskowaniem i ustawionymi pod specjalnym kątem 
talerzami tworzy doskonale uprawioną i wyrównaną 
glebę. Głębokość uprawy można hydraulicznie regulo-
wać podczas pracy.

7   Zagęszczanie: Opony Matrix własnej konstrukcji pasmo-
wo zagęszczają glebę przed redlicami. Redlice wysie-
wające podążają dokładnie i bardzo spokojnie w tych 
zagęszczonych pasmach zachowując wysokie tempo 
pracy.
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Cirrus 03

Ślizgowy pierścień uszczelniający Cirrus 
Atutami są niezawodność i komfort

2-rzędowe, skośne łożysko 
kulkowe

2 x pierścień 
uszczelniający 
(O-ring)

2 x pierścień żeliwny 
z powierzchnią 
ślizgową

Olej przekładniowy SAE 90 
(40 cm³)

Ślizgowy pierścień 
uszczelniający wmon-
towany w stożkowej 
obudowie
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Technika | Uszczelniający pierścień ślizgowy

Uszczelnienie złożone z filcowego pierścienia i doskonałego 
pierścienia ślizgowego absolutnie szczelnie zamyka 2 rzę-
dowe skośne łożyska kulkowe. Dzięki temu, olej zapewnia 
trwałe smarowanie i wyeliminowanie smarowników. Nakłady 
na konserwację brony talerzowej zostały znacznie zmniej-
szone. Ślizgowe pierścienie uszczelniające od dziesięcioleci 
stosuje się w maszynach budow lanych do uszczelniania 
rolek podwozia gąsienicowego i pracują one absolutnie 
 niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Najlepsze uszczelnienie 
łożysk

Dwurzędowa brona talerzowa spulchnia, rozdrabnia i rów-
na glebę przed siewem, pozwalając na jednoczesne zała-
twienie dwóch zabiegów roboczych. Przy konserwującym 
sposobie uprawy następuje dodatkowe wymieszanie oraz 
równomierne rozdzielenie słomy znajdującej się w górnej 
warstwie gleby. Wysokie przepustowości brony talerzowej 
znakomicie sprawdzają się także przy dużych prędkościach 
roboczych. Zatory powodowane przez słomę lub ciała obce, 
to przeszłość. Ostry kąt ustawienia talerzy zapewnia inten-
sywne przemieszanie gleby. Głębokość uprawy zespołu 
 talerzy można indywidualnie dopasować podczas jazdy. 
Możliwości przestawiania talerzy na kulisie z otworami 
 zapewniają czyste połączenia sąsiednich przejazdów. Duży 
odstęp między drugim rzędem talerzy a oponami Matrix 
daje lekki uciąg i spokojny bieg. Strumień gleby za talerzami 
opada już przed oponami Matrix.

Zespół dwurzędowej brony talerzowej – 
przygotowanie gleby i siew w trakcie 
jednego przejazdu roboczego

Ramię mocujące talerzy łączy dwa talerze w jedną całość, któ-
ra jest sprężyście ułożyskowana w gumowych elementach 
amortyzujących i optymalnie dopasowuje się do konturów 
gleby. Zintegrowane, gumowe elementy sprężyste stanowią 
dodatkowe, bezobsługowe zabezpieczenie przeciwko prze-
ciążeniom na glebach kamienistych. W ten sposób możliwe 
stało się zapewnienie bezpieczeństwa pracy i stałej głębo-
kości uprawy wykonywanej przez bronę talerzową.

Gumowe elementy sprężyste – 
bezpieczne i bezobsługowe

Duży odstęp zmniejsza zapotrzebowanie na 
siłę uciągu i zapewnia spokojną pracę

Gumowe elementy sprężyste
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Cirrus 03

Opony AS

Zasada Matrix

Mocny samoczynny napęd opon o profilu ciągnikowym AS

Opony Matrix

Mocny, równomierny własny napęd 
wału przez poprzeczny profil

Pasmowe zagęszczanie gleby 
przez podłużny profil

Sercem maszyny oraz gwarantem równych, szybkich wscho-
dów są nowe opony Matrix. Przy rozmiarze 400/55R17.5 
mają one średnicę 880 mm i szerokość 410 mm (4 rzędy 
wysiewu co 12,5 cm wzgl. 3 rzędy wysiewu co 16,6 cm). 
Kombinacja dużej średnicy z nowym profilem zapewnia 
bardzo dobry własny napęd – a poprzez to zmniejsza zapo-
trzebowanie na siłę uciągu. To właściwość o ogromnym 
znaczeniu zwłaszcza w siewnikach zaczepianych z biernymi 
narzędziami uprawiającymi glebę, pracującymi z dużymi 
prędkościami. 

Tak, jak jest w AMAZONE praktykowane od lat, opony Matrix 
pasmowo zagęszczają glebę. Odpowiednio przygotowane 
podłoże z wąskimi ścieżkami stawia do dyspozycji więcej 
drobnej, luźnej gleby przykrywającej nasiona. Wytworzona 
przez opony zróżnicowana struktura gleby zapewnia wszyst-
kim roślinom optymalny wzrost w każdych warunkach 
 glebowych.

AMAZONE po raz pierwszy zastosowała opony Matrix o 
budowie radialnej ze stalowymi wkładami na bieżniku. 
Przez sprężystą, radialną budowę profil opony przylega 
równomiernie do gleby całą powierzchnią i tworzy jednolite 
warunki do wzrostu roślin. Dzięki swojej budowie, opony 
radialne mają dodatkowo tę wielką zaletę, że przy usta-
wieniu ciśnienia 3,5 bar osiągają efekt samooczyszczania. 
Opcjonalne elementy rozgarniające między oponami mają 
sensowne zastosowanie szczególnie na glebach lekkich.

Dla pól, które nie są tak wrażliwe na warunki kiełkowania, 
można alternatywnie wyposażyć Cirrus 03 w zwykłe opony 
diagonalne o profilu ciągnikowym AS o podobnych rozmia-
rach (15.0/55-17). Samoczynny napęd jest przy krótkim 
bieżniku bardzo dobry a maszyna jest lekka w uciągu. 
 Kompromis ogranicza się do celowego zagęszczenia gleby: 
opony AS zwłaszcza w suchych latach nie gwarantują tak 
dobrego zagęszczenia gleby, jak czynią to opony Matrix.

Zasada Matrix
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Technika | Opony Matrix

Pasmowe zagęszczanie gleby przez opony Matrix

Rośliny w rzędach o rozstawie 12,5 cm Rośliny w rzędach o rozstawie 16,6 cm

Rozstaw rzędów 12,5 cm Rozstaw rzędów 16,6 cm
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Cirrus 03

Optymalny wysiew 
redlicami RoTeC pro

Cirrus 6003-2C



MI4716_Cirrus03_04_2014_6c_de_DE.indd   16 19.05.14   09:13

100 % 100 %

16 17

MI4716_Cirrus03_04_2014_6c_de_DE.indd   17 19.05.14   09:13

Redlica RoTeC pro

Redlica RoTeC pro

Technika | Redlice RoTeC pro

Nacisk zagarniacza 
rolkowego

Nacisk redlicy

Specjalnie dla siewnika Cirrus 03 ulepszono redlice RoTeC+ do 
wersji RoTeC pro. Aby sprostać stale rosnącym prędkościom 
roboczym, redlice RoTeC pro dysponują bardzo stabilnym uło-
żyskowaniem. Wysiew materiału siewnego na dnie redlin 
również został w większym stopniu zoptymalizowany: 
prowadzenie materiału siewnego aż do punktu docelowego 
oraz zmiany w kształcie czubka redlicy zabezpieczają jeszcze 
dokładniejsze zachowanie równomiernej głębokości siewu.

Bardzo równe i dokładnie kontrolowane kopiowanie głębo-
kości redlic RoTeC pro osiągnięto przez tarczę ograniczająca 
Control 25 o powierzchni przylegania do gleby na szerokość 
25 mm. Ze względu na to, że kopiowanie głębokości zamon-
towane jest z boku redlicy, układ działa dokładniej niż 
 system z połączoną na stałe, z tyłu redlicy rolką kopiującą. 
O zmniejszenie ruchu gleby dba połączenie tarczy wysiewa-
jącej o śr. 400 mm, wykonanej z odpornej na ścieranie stali 
narzędziowej oraz specjalnego czubka. Tarczę ograniczającą 

Control 25 można szybko, łatwo oraz komfortowo ustawiać 
centralnie na głębokość siewu zarówno płytkiego ja również 
siewu zbóż. Jeśli to konieczne, regulacji można bez narzędzi 
dokonać na redlicy poprzez zmianę położenia dźwigni tarczy 
Control w 4 pozycjach regulacyjnych. Do bardzo głębokiego 
siewu na ciężkich glebach redlicę RoTeC pro można wypo-
sażyć także w wąską tarczę ograniczającą Control 10.

Redlice RoTeC pro pracują z naciskiem do 55 kg a ich ruch jest 
bardzo spokojny. W rzeczywistości wartość tego nacisku jest 
większa, ponieważ nie dzieli się on na redlicę i rolkę doci-
skową, a w całości skierowany jest na redlicę. Dodatkową 
zaletą takiego rozwiązania oraz dużej wytrzymałości rolki 
dociskowej jest możliwość ciągłej pracy przy wysokim nacisku 
na redlicę. Intensywność przykrywania nasion zagarniaczem 
sprężynowym lub rolkowym można dzięki temu dopasować 
do okoliczności, całkowicie niezależnie od redlic.
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Cirrus 03

Przykrycie nasion zagarniaczem 
sprężynowym S

Zagarniacz sprężynowy S

Zagarniacz sprężynowy S

System redlic RoTeC pro współpracuje z zagarniaczem sprę-
żynowym S o elementach roboczych o grubości 15 mm. Jest 
on odporny na ścieranie i zapewnia dobre przykrycie mate-
riału siewnego nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. 

Zagarniacz sprężynowy przykrywa skutecznie otwarte redliny 
i wyrównuje pole, także przy dużej ilości słomy na jego 

Cirrus 6003-2

powierzchni. Indywidualnie uchylne i ułożyskowane 
 elementy zagarniacza dostosowują się do nierówności 
 gleby przykrywając nasiona niezależnie od ilości słomy 
na powierzchni. Zagarniacz sprężynowy znakomicie 
 sprawdza się w niezbyt optymalnych warunkach, np. 
na glebach wilgotnych i ciężkich.

Nacisk zagarniacza jest regulowany centralnie dwoma 
pokrętłami. Przy hydraulicznej regulacji nacisku zagarniacza, 
wstępnie ustalana jest minimalna i maksymalna wielkość 
nacisku sworzniami ograniczającymi. Tym samym można 
jednym zaworem sterującym podczas jazdy szybko i łatwo 
dopasować nacisk zagarniacza oraz redlic do zmieniających 
się warunków glebowych.
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Dociskanie zagarniaczem rolkowym

Zagarniacz rolkowy zagęszcza dodatkowo glebę w pasie 
 siewu, co stwarza optymalne warunki do kiełkowania 
nasion. Zaleca się go przede wszystkim na glebach średnio 
suchych, przy siewie roślin jarych i rzepaku. Powstaje wtedy 
falisty profil powierzchni gleby, zapobiegający jej erozji. 
Wyjątkową zaletą jest możliwość zmiany nacisku redlic 
 całkowicie niezależnie od nacisku zagarniacza rolkowego 
w zakresie od 0 do 35 kg na rolkę.

Zagarniacz rolkowy

Zagarniacz rolkowy

Cirrus 3003 Compact

Technika | Zagarniacz
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Cirrus 03

Terminal obsługowy AMATRON 3

Sterowanie wszystkimi ważniejszymi funkcjami 
w siewniku Cirrus 03 przejmuje AMATRON 3. 
 Zaliczają się do tego funkcje robocze, możliwo-
ści regulacyjne maszyny oraz jej kalibracji. 

AMATRON 3 jest terminalem obsługowym 
obejmującym wszystkie funkcje siewników, 
rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy polo-
wych, umożliwiając optymalne sterowanie 
dawkami.

Uniwersalność zastosowania

Cirrus 03 seryjnie dysponuje elektrycznym napędem dozow-
nika. Pozwala to na łatwe wykonywanie prób kręconych oraz 
indywidualne zmiany normy wysiewu. Bogate sterowanie 
elektrohydrauliczne przez AMATRON 3 pozwala wygodnie, 
bezpośrednio z ciągnika wykonywać wszystkie niezbędne 
funkcje nawrotów, oraz ustalać intensywność uprawy broną 
talerzową. 

Terminal obsługowy steruje i dodatkowo nadzoruje funkcje 
ścieżek technologicznych. Należą do tego także przemyślane 

AMATRON 3

rozwiązania omijania przeszkód przez znaczniki śladów. 
Za pomocą funkcji Task Controller można wcześniej przygo-
tować na komputerze w gospodarstwie zadania a później 
przenieść je w formacie ISO-XML pendrivem USB do ter-
minala maszyny i je wykonać. Cirrus 03 wyposażony 
w AMATRON 3 może wykonywać siew zróżnicowany opra-
cowany w formacie ISO-XML lub Shape. Impulsy o zmianie 
prędkości pracy pochodzą od radaru.

Jeden dla WSZYSTKICH!
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AMATRON 3 i GPS-Switch

Cirrus z 
GPS-Switch

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

Nadmiary i niedobory siewu przy włączaniu ręcznym bez GPS-Switch

Ręczna 
obsługa 

dozownika

Po sukcesie systemów GPS-Switch w rozsiewaczach nawo-
zów i opryskiwaczach polowych w centrum uwagi znalazł 
się siew. Włączanie i wyłączanie elektrycznych dozowników  
4polach z dużą ilością nawrotów stanowi to poważne 
odciążenie kierowcy i prowadzi do poprawy wyników pracy.

GPS-Switch steruje włączaniem i wyłączaniem elektrycz-
nego dozownika Cirrus 03 w zależności od pozycji maszyny 
i ustawień dokonanych przez kierowcę. W Cirrus 6003-2 
możliwe jest również włączanie i wyłączanie połowy 
 szerokości roboczej.

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

Oszczędzać i optymalnie wykorzystywać materiał siewny: 
GPS-Switch sprawia, że dostarczanie nasion nie zostaje 
podobnie jak w klasycznej pracy siewnika przerwane dopie-
ro wtedy, gdy jest on podnoszony. Wysiewane nasiona są 
więc lepiej rozmieszczane. Dla osiągania optymalnych punk-
tów włączania i wyłączania maszyny, AMAZONE zaleca 
stosowanie dokładności RTK.

Przyszłość to już dzień dzisiejszy: coraz popularniejsze będą 
karty aplikacji zmiennego siewu uwzględniające kontury 
pola takie jak wzniesienia i doliny oraz mozaikowatość gleby. 
Funkcja Task Controller (przez ISO-XML) lub GPS-Maps umoż-
liwia jako opcję terminala AMATRON 3, proste przetwarzanie 
map wysiewu. Mogą być importowane standardowe forma-
ty, które system opracuje w pełni automatycznie. Graficzny 
obraz karty w tle daje dobry podgląd.

Dokładne rozmieszczenie 
materiału siewnego

Wirtualne nawroty

Pole, mapy aplikacji możliwe 
dla różnych dawek wysiewu

Obrobiona powierzchnia

Cirrus 3003 – precyzyjne wyłączenie

AMATRON 3 z GPS-Switch w Cirrus 6003-2
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Cirrus 03

To sprawia dozowanie 
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Kaseta dozująca

System dozowania nadaje się do siewu wszelkich nasion 
w dawkach od 1,5 do 400 kg/ha. Duże kasety dozujące mają 
niewielką prędkość obwodową i skutecznie chronią materiał 
siewny. Przejście z nasion drobnych na normalne załatwia 
się w kilka sekund przez wymianę kaset dozujących. Mogą 
one być wymieniane także przy napełnionym zbiorniku. 
Dodatkowo, obok seryjnych kaset dozujących (o objętości 
20 ccm, 210 ccm i 600 ccm) dostępne są kasety do siewu 
kukurydzy lub roślin specjalnych. 

Kaseta dozująca 120 ccm

dla poplonów, kukurydzy 
i słonecznika

Kaseta dozująca 660 ccm

dla grochu i bobiku

 Kasety dozujące dla różnych nasion

 Dodatkowe kasety dozujące

 Precyzyjny, elektryczny napęd dozownika w siewniku Cirrus

 Łatwa regulacja przez terminal obsługowy i wygodne próby kręcone

Np. dla 
rzepaku, rzepy 
ścierniskowej 

i lucerny

Np. dla 
jęczmienia, żyta 

i pszenicy

Np. dla 
orkiszu, owsa 

i pszenicy

20 ccm 210 ccm 600 ccm

 Radar dla określania zmian prędkości roboczej

Np. dla 
lnu, maku

7,5 ccm
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Cirrus 3003 Compact Cirrus 6003-2 Cirrus 6003-2C

Szerokość robocza (m) 3,00 6,00 6,00

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

Prędkość robocza (km/h) 12 – 20

Zapotrzebowanie siły uciągu (kW/KM) 88/120 147/200 147/200

Pojemność zbiornika ziarna (l) 
*Zbiornik podwójny ziarno/nawóz (l)

3.000 3.600 4.000 *

Agregatowanie Zaczepowa belka pociągowa kat. II, III albo IV

Masa własna z wyposażeniem 
(zagarniacz/zbiornik ziarna/opony AS) 
bez spulchniaczy śladów kół/Crushboard (kg) 

4.000 7.600 7.800

Ogumienie układu transportowego (km/h) zintegrowane 4 opony

Liczba opon Matrix/AS 6 12 12

Rozstaw rzędów (cm) 12,5 / 16,6

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

Dane techniczne siewnika zaczepianego Cirrus 03
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