az ZA-M
De nieuwe generatie voor rendabel en milieuverantwoord strooien
van minerale kunstmest
Justus von Liebig ontdekte het belang van minerale stoffen voor de voeding van de planten. In het midden van de
19e eeuw kwamen de eerste minerale meststofstrooiers
ter beschikking, in eerste instantie om de voedselproductie
veilig te stellen. Vandaag verlangt de consument levensmiddelen met een hoge en constante kwaliteit, zonder
schadelijke stoffen.
Het toedienen van macro en micro voedingsstoffen is pas
economisch zinvol wanneer met alle factoren van het
groeiproces van de gewassen rekening wordt gehouden.
Extreme afwijkingen leiden tot opslag van voedingsstoffen
in de grond of afspoeling, die de hoofdoorzaken zijn voor
belemmering van de groei.

AMAZONE heeft zich bij de ontwikkeling van de bemestingstechniek gericht op het optimaliseren van de verzorging van de voeding naar de planten. Voor de praktische
bemesting is de precisie waarmee de voedingsstoffen
worden gedoseerd het belangrijkste.
AMAZONE biedt u een serie kunstmeststrooiers die
voldoen aan alle Europese eisen voor wat betreft verdeelnauwkeurigheid en kantstrooien.
Landbouwers vertrouwen op AMAZONE.

De vier steunpilaren van de strooiers

Kwaliteit – innovatie – precisie – service
Betere kwaliteit
Hoogwaardige basismaterialen in combinatie met de
modernste productiemethoden staan garant voor een
lange levensduur en hoge inruilwaarde. De kwaliteitscontrole wordt voortdurend aan de nieuwste methoden
aangepast.
De innovatieve kracht
Meer dan 85 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie
van minerale kunstmeststrooiers in combinatie met de
laatste uitkomsten uit onderzoek en ontwikkeling
resulteren in de nieuwe ZA-M serie.

Hoogste precisie
Het is belangrijk dat de kunstmest – vaak de grootste
kostenpost – op het juiste moment en op de juiste plaats
in de bodem beschikbaar is. Actuele onderzoeken
bevestigen opnieuw, dat de AMAZONE-kunstmestrooiers
aan de hoge eisen voldoen, die aan een nauwkeurige
verdeling worden gesteld.
Actieve service
In het directe contact met onze fabriek krijgt u antwoord
op al uw vragen. De AMAZONE-kunstmest-service geeft
deskundig inlichtingen per Internet, E-mail, fax of telefoon.
NIEUW interactieve toegang tot de databank van de
AMAZONE-kunstmest-service met mobiele WAP-telefoon
voor meer duidelijkheid over de instelling van de kunstmeststrooier direct op het veld.

De az-strategie heeft zich bewezen!

Voor ieder bedrijf de meest geschikte strooier!

De machines van de nieuwe serie ZA-M zijn in

De familie kunstmeststrooiers

het kader van de DLG-Fokus-Test met zeer
goede resultaten getest. De betreffende kwali-
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teitszegels werden door de DLG toegekend.

Dwarsverdeling bij
18, 24, 30m w.b.

ZA-M 1500
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Dwarsverdeling bij
24, 36, 40m w.b.

ZA-M ultra

ZA-M 1800 ultra/ZA-M 3000 ultra

ZA-M 1500

werkbreedte
24 m tot 48 m
trechterinhoud 1800 l tot 3600 l

werkbreedte
10 m tot 36 m
trechterinhoud 1500 l tot 3000 l

opzetrand:
met 1 x S 600

opzetranden:
met 1 x S 500
of
met 2 x S 500
of
met 1 x L 1000
of
met S 500 + L 1000

ZA-M 1200

ZA-M 900

werkbreedte
10 m tot 36 m
trechterinhoud 1200 l tot 2200 l

werkbreedte
10 m tot 36 m
trechterinhoud 900 l tot 1600 l

opzetranden:
met 1 x S 500
of
met 2 x S 500
of
met 1 x L 1000

opzetranden:
met 1 x S 350
of
met 2 x S 350
of
met 1 x L 800

az ZA-M leverbaar in de gewenste afmeting voor ieder bedrijf.

ZA-M 900 – de compacte strooier

ZA-M 1200 – de middelgrote strooier
trechterinhoud:
900/1250/1600 Liter
werkbreedte:
10 tot 36m

Trechterinhoud:
1200/1700/2200 liter
werkbreedte:
10 tot 36m

De voordelen

De voordelen
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mechanische aandrijving van het strooiwerk
stabiel geconstrueerd frame met maximaal 1800 kg draagvermogen
gunstiger zwaartepunt t.o.v. de tractor door de nieuwe trechtervorm
geringe vulhoogte
betere controle door dubbele trechters
werken zonder storingen door opklapbare zeefroosters
controle kunstmestniveau door grote kijkvensters
compact doseermechanisme geheel uit roestvast staal
comfortabel en betrouwbaar door eenvoudige en gemakkelijke instelling van strooihoeveelheid en werkbreedte
onderhoudsvrije oliebad aandrijfkast met geïntegreerde beveiliging – meer dan 100.000 keer gebouwd
perfect systeem met dubbele schuivenbediening voor afgifteregeling en openen/sluiten.
standaard met vulzeven, afdraaiset, strooitabel en rekenschijf
ZA-M Control-pakket (optie) met AMADOS+ voor elektronische snelheidsafhankelijke regeling van de afgifte.

mechanische aandrijving van het strooiwerk
stabiel geconstrueerd frame met maximaal 2200 kg draagvermogen
geringe vulhoogte, grote vulbreedte
controle kunstmestniveau door grote kijkvensters
werken zonder storingen door opklapbare zeefroosters
comfortabel en betrouwbaar door eenvoudige en gemakkelijke instelling van strooihoeveelheid en werkbreedte
betere controle door systeem met dubbele trechters
onderhoudsvrije oliebad aandrijfkast met geïntegreerde beveiliging – meer dan 100.000 keer gebouwd
perfect systeem met dubbele schuivenbediening voor afgifteregeling en openen/sluiten.
standaard met vulzeven, afdraaiset, strooitabel en rekenschijf
ZA-M Control-pakket (optie) met AMADOS+ voor elektronische snelheidsafhankelijke regeling van de afgifte
ZA-M Tronic-pakket (optie) met AMATRON+ voor elektronische snelheidsafhankelijke regeling van de afgifte
geschikt voor GPS- en Hydro-N-Sensor (optie)

Maximale capaciteit op alle percelen

ZA-M 1500 – de flexibele strooier

Precisie en uitmuntend bedieningscomfort

ZA-M 1500 profiS – de exacte strooier
trechterinhoud:
1500/2000/2500/3000 liter
werkbreedte:
10 tot 36m
aandrijving van het strooiwerk:
mechanisch of hydraulisch

trechterinhoud:
1500/2000/2500 liter
werkbreedte:
10 tot 36Meter
standaard:
Online-weeginrichting met Tronic-pakket
aandrijving van het strooiwerk:
mechanisch of hydraulisch
optionele elektronische extra uitvoering:
Comfort-pakket

Efficiëntie en hoogste precisie voor
optimale verdeling van de kunstmest zijn
verenigd in de AMAZONE ZA-M profiS.

Wie weegt,
die wint!

De voordelen

De voordelen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• stabiel geconstrueerd frame met geïntegreerd weegsysteem geschikt voor 2500 kg draagvermogen
• Online-weegsysteem bevestigd in parallellogram subframe waardoor de weegcel minimaal wordt belast.
• geen zijdelingse belasting op de weegcel tijdens het strooien op hellingen, omdat de trechters, frame en
strooimechanisme een eenheid vormen
• geen verplaatsing van het zwaartepunt door geïntegreerde bouwwijze, waardoor de vooras van de trekker niet extra
wordt ontlast
• zonder oponthoud strooien door de opklapbare zeefroosters
• comfortabel en veilig door eenvoudige instelling van strooihoeveelheid en werkbreedte
• betere controle door systeem met dubbele trechters
• onderhoudsvrije oliebad aandrijfkast met geïntegreerde beveiliging
• perfect dubbel schuivensysteem voor afgifteregeling en openen/sluiten
• standaard met vulzeven, afdraaiset, strooitabel en rekenschijf
• standaard uitgerust met ZA-M Tronic-pakket met AMATRON+
• ZA-M Comfort-pakket naast de elektronische snelheidafhankelijke afgifteregeling van het Tronic-pakket ook elektrohydraulische functiebediening met de AMATRON+ (optie)
• geschikt voor GPS- en Hydro-N-Sensor (optie)

geringe vulhoogte, grote vulbreedte
stabiel geconstrueerd frame met maximaal 3000 kg draagvermogen
comfortabel en betrouwbaar door eenvoudige en gemakkelijke instelling van strooihoeveelheid en werkbreedte
betere controle door systeem met dubbele trechters
werken zonder storingen door opklapbare zeefroosters
onderhoudsvrije oliebad aandrijfkast met geïntegreerde beveiliging – meer dan 100.000 keer gebouwd
perfect systeem met dubbele schuivenbediening voor afgifteregeling en openen/sluiten.
standaard met vulzeven, afdraaiset, strooitabel en rekenschijf
ZA-M Control-pakket (optie) met AMADOS+ voor elektronische snelheidsafhankelijke regeling van de afgifte
ZA-M Tronic-pakket (optie) met AMATRON+ voor elektronische snelheidsafhankelijke regeling van de afgifte
ZA-M Comfort-pakket voor elektronische snelheidsafhankelijke afgifteregeling en elektrohydraulische
functiebediening met AMATRON+ (optie)
• geschikt voor GPS- en Hydro-N-Sensor (optie)

Behoedzaam omgaan met kunstmest brengt meer precisie

SBS - Soft Ballistic System

Perfectie in staal

Minerale kunstmest moet zeer voorzichtig behandeld
worden, zodat ze nauwkeurig verdeeld en exact over de
volledige werkbreedte bij de planten terecht kan komen.
Kunstmest, die reeds in de strooier wordt beschadigd,
kan nooit nauwkeurig worden gestrooid.

Het AMAZONE Soft Ballistic System is reeds in
de aanbouwstrooier ZA-M geïntegreerd.
Roersysteem, doseerelementen en strooischotels
zijn optimaal op elkaar afgestemd. Daardoor wordt
de kunstmest ontzien en uw oogst veilig gesteld.
Zie speciale folder.

1. + 2. + 3. + 4.

gelijkmatige toevoer

Voldoen aan de hoogste eisen

gedoceerde afgifte

Softt

=

beheerste versnelling

Ballistic
c

gecontroleerde worp

Voor welke strooiers?
Bij internationale beproevingen van minerale kunstmeststrooiers door DLG, SJF en IMAG behaalden de
AMAZONE-strooiers in alle tests uitstekende resultaten –
zelfs bij strooibeelden met zeer grote werkbreedte!

System

De ZA-M 1500 is de eerste strooier, waarvoor de DLG een conformiteitsverklaring
voor de nieuwe EU-milieunorm (EN 13739)
heeft afgegeven.
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Conform de
EU-milieunorm

Strooimechanisme uit roestvast staal

ZA-M op het hoogste kwaliteitsniveau

Het beste van het beste

De beste verdeling

Zeer lange levensduur

Bij de nieuwe ZA-M strooiers is het gehele strooimechanisme uit roestvast staal gemaakt:
• trechterpunten met roerspiralen
• complete bodemgroep met de doseerschuiven en
hydraulische schuiven
• strooischotels met de werpschoepen
• volledig afgeschermde geleideplaten

Door perfecte samenwerking van:
• roermechanisme
• trechterpunten
• bodemgroep
• dubbele schuiven
• strooischotels en geleideplaten

De oliebad aandrijfkast vormt het onverwoestbare hart
van de AMAZONE-tweeschotelstrooier.
De AMAZONE-aandrijfkasten hebben zich al meer dan
100.000 keer bewezen en zijn geheel onderhoudsvrij.
Met geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting.

Zo krijgt u bij
AMAZONE veel
waar voor uw
geld

Perfect productieproces: actieve milieupreventie vanaf het begin
• energiebesparing door geoptimaliseerde productiemethoden in grote series
• efficiënt gebruik van grondstoffen door computergestuurde snij- en buigtechniek
• moderne elektrostatische dompelbaden garanderen hoge lakkwaliteit en optimale bescherming tegen roest
(automobielstandaard)
• voortdurende kwaliteitscontrole

Verantwoord bemesten met ZA-M
•
•
•
•

nauwkeurig bemesten door zeer gelijkmatige verdeling
tot 36 meter
eenvoudige instelling van de strooihoeveelheid en
werkbreedte
betrouwbare werking van de bedieningsorganen
gemakkelijk onderhoud door ruim gebouwde strooier

•
•

aan de roestvast stalen materialen blijft niets plakken
onberispelijke werking door robuuste en onderhoudsvrije
oliebad aandrijfkast, roestvast stalen kettingaandrijving
van de roeras, krachtige trekveren en hydrauliekcilinders
en robuust gebouwd frame.

Wanneer de eisen toenemen

Extra voordelen door grote serieproductie

OM strooischotels voldoen aan de hoge eisen voor de beste dwarsverdeling

Betrouwbare bemesting

De OM strooischotels met zwenkbare strooischoepen leveren een
bijzonder nauwkeurig strooibeeld. De strooischoepen kunnen zonder
gereedschap nauwkeurig worden ingesteld met behulp van de duidelijk
afleesbare schaalverdeling op de zijkant van de schotels. AMAZONE
biet u zeer uitgebreide strooitabellen voor alle soorten kunstmest,
zaaizaad en slakkenkorrels.
Voor de betrouwbaarheid en voortdurende up date van de databank
worden alle soorten kunstmest in de strooihal en in het laboratorium
op veranderingen onderzocht en indien nodig worden nieuwe instelgegevens berekend. Deze nieuwste gegevens worden op het Internet
gepubliceerd en zijn met de 24-uurservice gratis beschikbaar onder
www.amazone.de.
De OM-strooischotels zijn geheel uit roestvast staal gemaakt en
eenvoudig te monteren.

OM - strooischotels
Kunstmestrooier OM 10-16
type

OM 18-24

OM 24-36
met geharde
beschermlaag

ZA-M 900

X

X

X

ZA-M 1200

X

X

X

ZA-M 1500

X

X

X

Door de dubbele trechters met
uitgekiende vorm kan de werking
voortdurend worden gecontroleerd.
De fijnmazige zeefroosters voorkomen storingen tijdens het strooien
en kunnen bij het schoonmaken van
de machine eenvoudig worden opgeklapt en vastgezet.

In de diepgetrokken roestvast stalen
trechterpunten blijft de resthoeveelheid minimaal. De ronde, langzaam
draaiende (196 t/min) roerspiralen
geleiden de kunstmest gelijkmatig en
zonder vermalen naar uitloopopeningen.

Door het dubbele schuivensysteem
worden doseer- en hydrauliekschuiven onafhankelijk van elkaar
bediend.

Eenvoudige instelling van de strooihoeveelheid en werkbreedte - zonder
gereedschap. Duidelijk afleesbare
schaalverdelingen voor exacte
instelling van de afgifte met de
doseerschuiven.

De roestvast stalen geleideplaten
voorkomen dat kunstmestkorrels
tegen de tractor en de strooier vliegen.
Omdat de strooischotels met een
constant laag toerental van 720 t/min
draaien, wordt de kunstmest behoedzaam versneld waardoor stofontwikkeling en korrelbreuk wordt voorkomen.

Met behulp van de zeer uitgebreide
strooitabel wordt de strooihoeveelheid
en werkbreedte ingesteld. De strooihoeveelheid kan met de afdraaiproef
worden gecontroleerd voor het
bepalen van de stofeigenschappen
(doorstroming, etc.)

Kunstmeststr
ooiers

AMAZON
E

ZA-M

900 - 1200 1500
Strooitabel

Het bij(over)bemesten biedt voordelen bij het oogsten van
kwaliteitsgraan. Met AMAZONE-strooischotels kan het bijbemesten zeer eenvoudig worden uitgevoerd door zwenkvleugels op de strooischoepen omhoog te zetten.

Optimale dwarsverdeling door 4 sectoren

De DLG-Fokus-Test bevestigt
de betrouwbare dwarsverdeling
bij 18, 24 en 30 m zonder
schotels te verwisselen ook
bij ureum.
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Dwarsverdeling bij
18, 24, 30m w.b.

ZA-M 1500

Door het vlakke verloop van de flanken hebben zijwind en
afwijkende eigenschappen van de kunstmest weinig invloed
op het strooibeeld van de Omnia-set. De platte driehoek
met brede strooiflanken zorgt voor een grote overlapping
waardoor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het
strooibeeld toeneemt.

De AMAZONE-kunstmest-Service geeft
deskundige inlichtingen per Internet,
E-mail, Fax en telefoon. De instelgegevens zijn af te lezen van de rekenschijf.
NIEUW: interactieve communicatie
met de AMAZONE-Kunstmest-ServiceDatabank per mobiele WAP-telefoon,
gratis dag en nacht bereikbaar voor
meer duidelijkheid bij de instelling van
de strooier op het veld.

Voor elk wat wils

Actieve service

Individuele uitrusting voor ieder bedrijf

Wij willen, dat u tevreden bent
Het rechtstreekse contact met ons per fax of telefoon biedt
antwoord op al uw vragen:
Kunstmestservice:
Wij helpen u bij moeilijke problemen verder met de
computer gestuurde databank, of per Internet kunnen
instellingsadviezen worden opgevraagd.
In de AMAZONE-strooihal worden alle kunstmestrooiers
intensief getest. De resultaten van deze uitgebreide tests
staan ten dienste van de landbouwpraktijk.

De stevige afneembare transportrollen verlichten het aan- en afkoppelen van de strooier evenals het verplaatsen op het bedrijfsterrein en in
de gebouwen. Met de uitschuifbare
koppelingsas “Tele-Space” wordt het
aan-en afkoppelen nog gemakkelijker.

De vast gemonteerde verlichtingset
met grote reflecterende waarschuwingsborden zorgen voor optimale
veiligheid in het wegverkeer. De
robuuste beschermbeugel voldoet
aan alle veiligheidsvoorschriften.

Met het zeer
degelijke transportonderstel
vormt de ZA-M
een ijzersterke
getrokken combinatie voor grote
percelen. Er
kan met lichte
tractoren worden
gestrooid, waardoor de bodemdruk wordt verminderd en u kunt maximaal 3 ton kunstmest meenemen. Het onderstel is ook geschikt voor
transport op de openbare weg.

2-weg en 3-weg stuurventielenblokken bieden meer comfort wanneer
op de tractor niet voldoende aansluitmogelijkheden aanwezig zijn.

Om tijd te besparen en het werk te
verlichten kan een
hydraulische overlaadvijzel aan de
strooier of de
kipper worden
gekoppeld. Door
het lage toerental
en de grote diameter (20 cm) van
de vijzel wordt de
kunstmest zonder
beschadiging snel
geladen.

Direct vullen met big-bags, met een brede industrielader of rechtstreeks uit de kipper is met de brede opzetrand op de
strooier zeer goed mogelijk.

Dit jaar nieuw: oproepen van instelgegevens direct vanaf
het veld per mobiele telefoon.
Onderdelenservice:
Vanuit het nieuwe logistieke centrum in Gaste snel en
vakkundig advies over alle AMAZONE-machines per
Internet, dag en nacht en 365 dagen per jaar bereikbaar,
gratis en altijd actueel.

Innovatie – de verwerkelijking van goede ideeën
Enige markante onderscheidingen van de laatste tijd.

Gouden medaille
voor SGN-bemesting (Sensorgestuurde
stikstofbemesting) op
de AGRITECHNICA 1997 in
Hannover.

Zilveren medaille voor de
kunstmeststrooier ZA-M
Maxima, 48 meter op de
AGRITECHNICA 1997 in
Hannover.

Zilveren medaille voor de
op afstand bediende
kantstrooiinrichting
Limiter voor centrifugaalstrooiers op de
AGRITECHNICA 1999
in Hannover.
Zilveren medaille voor de
mobiele instelset voor de
kunstmeststrooier met
behulp van de boordcomputer AMATRON+ op de
AGRITECHNICA 2003 in
Hannover.

Internationale onderscheidingen bevestigen de vooruitstrevende
ontwikkelingen van de AMAZONE-machines.

Actieve milieupreventie met kantstrooisystemen van AMAZONE

Rendabele en vooral milieuverantwoorde bemesting vereist veel verantwoordelijkheid bij het uitvoeren. Het milieubewust bemesten van perceelgrenzen is zonder moderne kantstrooisystemen volgens de laatste milieurichtlijnen niet
uitvoerbaar. AMAZONE biedt reeds vele jaren voor ieder bedrijf de meest geschikte kantstrooiinrichting volgens de
nieuwste regels van de mestwetgeving.

Kantstrooien
Bevindt het eerste rijspoor zich aan de
rand van het perceel, dan wordt het kantstrooien uitgevoerd door de buitenste helft
van de strooier af te sluiten (maximale gift
op de perceelgrens). Er komt slechts
weinig kunstmest over de perceelgrens,
naar het veld toe blijft de optimale verdeling gehandhaafd.

Grensstrooien (volgens de milieunorm).
Het aangrenzende perceel is een weg of
oppervlakte water. Er mag geen korrel
over de perceelgrens worden geworpen.
Opdat binnen het perceel geen overbemesting plaats vindt, moet de afgifte naar
de perceelgrens worden verminderd. Er
ontstaat dan een geringe onderbemesting
op de perceelgrens. Op deze wijze voldoet men aan de milieueisen voor het
grensstrooien.

Perfect kant- en grensstrooien
De Limiter is een volledig nieuw kantstrooisysteem, dat wordt
gebruikt, wanneer het eerste spuitspoor op de halve werkbreedte van de kunstmestrooier in het perceel ligt. Het wordt
gebruikt voor het kant- en grensstrooien.

De eenzijdige, handbediende kantstrooiplaat is een voordelige oplossing
om aan de rijrichting links kant-af te
strooien.

Belangrijkste eigenschap:
Bij kant- of grensstrooien met de Limiter hoeft
u niet meer te stoppen, de werkzaamheden
niet te onderbreken en niet meer van de
trekker af te stappen.

Kantstrooien-grensstrooien
Kantstrooien (maximale gift op de perceelgrens). Het aangrenzende perceel
wordt voor landbouwdoeleinden gebruikt
en het is toegestaan dat een geringe hoeveelheid kunstmest over de perceelgrens
wordt geworpen. De verdeling van de
meststof bereikt aan de binnenzijde van
de perceelrand nagenoeg 100% van de
ingestelde afgifte.

Comfortabel kantstrooien zonder te stoppen en af te stappen
met de Limiter van AMAZONE

Tele-Set-schotel
Zonder gereedschap wordt de normale
strooischotel door de kantstrooischotel
vervangen voor het kant- op of grensstrooien.
De Limiter wordt hydraulisch vanuit de
tractorcabine in de strooibaan gezwenkt
waardoor de baan van de korrels wordt
afgebogen.

Voor het grensstrooien kan met de
AMADOS+ de afgifte eenzijdig worden
gereduceerd.
Met AMATRON+ wordt automatisch
bij het naar beneden klappen van de
LIMITERS de afgifte eenzijdig gereduceerd.
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Grensstrooien bij
18 en 24m wb

De Limiter wordt in de strooibaan naar beneden geklapt en het lamellenblok
zorgt er voor, dat een gedeelte van de stroom kunstmest van richting verandert. Op deze wijze wordt een optimale bedekking van de perceelrand bereikt.
De Limiter kan op het robuuste frame over een groot bereik worden verschoven. Hiermee stelt men de Limiter voor de betreffende soort kunstmest in op
de gewenste afstand tot de perceelgrens. De exacte gegevens voor het kantof grensstrooien vindt u in de strooitabel.
Voor het normaal strooien wordt de Limiter comfortabel vanuit de cabine
hydraulisch opgeklapt.
Eenzijdige reductie van de afgifte voor het grensstrooien is bij gebruik van
AMADOS+ of AMATRON+ automatisch geïntegreerd.
De Limiter is volledig uit roestvast staal gemaakt.
Op de Agritechnica in 1999 kreeg de Limiter een zilveren medaille.

Comfortabel kant- grens en geren strooien met de AMAZONE ZA-M 1500 Hydro.
De hydraulische aandrijving van de
strooischotels in combinatie met de
nieuwe AMATRON+ biedt alle mogelijkheden, zoals bijv.:
•

kant- en grensstrooien naar beide
zijden door individuele instelling van
het schoteltoerental en strooihoeveelheid

•

6-voudige sectieschakeling met
automatische aanpassing van de
afgifte

•

alle instellingen kunnen tijdens het
strooien naar wens worden aangepast

RIJRICHTING
Zw
en
kb
er
eik

Het strooien van geren maakt een
gelijkmatige bemesting van spievormige
stukken en uitlopen mogelijk. Bij vermindering van de werpbreedte wordt ook
gelijktijdig de hoeveelheid gereduceerd.
De werkelijk gestrooide hoeveelheid
(kg/ha) blijft voor het gehele perceel
constant.

Werking van de “Limiter”

Intelligente elektronische doseersystemen

Intelligente computertechnologie

Een investering in de toekomst

AMAZONE ZA-M Tronic

AMAZONE ZA-M 1500 Comfort

AMAZONE ZA-M Control
Voor AMAZONE ZA-M met mechanisch aangedreven
strooischotels is het Control-pakket leverbaar voor
elektronische snelheidsafhankelijke regeling van de
strooihoeveelheid.

Moderne bemestingstechniek gecombineerd met intelligente computertechnologie vervult alle wensen. De
nieuwe AMATRON+ is geprogrammeerd voor comfortabel
bedieningsgemak en hoogste precisie.

Alle voordelen van de AMAZONE ZA-M met mechanische
aandrijving van de strooischotels in combinatie met het
hoogste bedieningsgemak door elektrohydraulische besturing van alle bedieningsfuncties zijn verenigd in het ZA-M
Comfort-pakket.

Extra voordelen van het AMAZONE ZA-M Tronicpakket met mechanische of hydraulische aandrijving
van de strooischotels:

Uw voordelen:
• De ingestelde afgifte blijft bij de optimale werksnelheid
altijd gelijk. Dit biedt grote voordelen bij het werken
tractoren met traploze transmissies.
• Robuuste stappenmotoren op de doseerschuiven
stellen de afgifte in
• De bediening van de hydraulische schuiven van het
dubbele schuivensysteem voor het openen en sluiten,
gebeurt onafhankelijk van de elektronische doseerschuiven. Dit werkt sneller en spaart de elektronische
stelmotoren
• Alle elektronische componenten zijn waterdicht en
corrosiebestendig
• De meting van de rijsnelheid gebeurt met AMAZONEsensoren of via de signaalcontactdoos van de tractor
• De handmatige bediening bijv. bij tractoren zonder
signaalverwerking van de rijsnelheid, is zondermeer
mogelijk
• AMADOS+ is de voordelige regelelektronica voor
besturing, controle en informatieverwerking

• onafhankelijke +/- afgifteregeling voor beide zijden of
eenzijdig
• eenvoudig afdraaiprogramma, autonome berekening
van de hoeveelheidinstelling
• Robuuste sensoren voor functiebewaking, zoals bijv.
stand van de doseerschuiven
• AMADOS+ kan ook voor andere toepassingen worden
gebruikt, bijv. als hectareteller bij het uitrijden van mest,
cultivateren of maaien met een speciale werkstandsensor.

• Modern design en optimaal bedieningscomfort van de
AMATRON+ met groot duidelijk afleesbaar display
• veranderingen in de strooihoeveelheid kunnen met
deze moderne bedieningsterminal traploos in willekeurig instelbare stappen voor beide zijden of eenzijdig
worden ingesteld
• de AMATRON+ is vanwege zijn overzichtelijke, eenvoudige en logische indeling buitengewoon gemakkelijk te
bedienen. Alle functies kunnen met één hand worden
opgeroepen, terwijl de andere hand aan het stuurwiel
blijft.
• doordat de AMATRON+ uitgerust is met een seriële
poort kan de ZA-M in combinatie met een GPS-terminal
ook voor de plaatsspecifieke bemesting worden
gebruikt of met een Hydro-N-Sensor worden uitgerust
• geheugen voor 20 verschillende opdrachten
• controle van de Limiter met geïntegreerde afgiftereductie bij het grensstrooien
• robuuste sensoren voor de functiebewaking zoals bijv.
de stand van de doseerschuiven of de Limiter
• ook te gebruiken voor andere machines van
AMAZONE, zoals veldspuiten of zaaimachines
• voorbereid voor ISOBUS-aansluiting

Extra voordelen:
• bediening van alle hydraulische functies met drukknoppen van de AMATRON+
• intelligente automatische functies, zoals reductie van
de afgifte bij grensstrooien met de Limiter voor optimale
verdeling van de kunstmest
• traploze +/- regeling van de afgifte voor beide zijden of
eenzijdig
Voor de snelheidsafhankelijke regeling van de strooihoeveelheid en bediening van de kantstrooiinrichting Limiter is
de AMATRON+ verantwoordelijk.

Innovatie gaat verder

De maxi strooier

AMAZONE ZA-M 1500 Hydro

AMAZONE ZA-M ultra

Uw voordelen:

Bij de AMAZONE ZA-M 1500 met hydraulisch aangedreven strooischotels en roerassen wordt de werkbreedte constant aangepast voor optimaal rendabel strooien.

Bij de ZA-M ultra gaan efficiëntie en hoogste precisie voor
de beste dwarsverdeling met maximale capaciteit met
elkaar samen. Het nieuwe, moderne design werd speciaal
voor het topsegment ontwikkeld.

• De trechterinhoud van 1800 of 3000 liter; kan met
opzetranden tot 2400/3600 liter worden vergroot
• met slechts een paar OM-strooischotels kan de werk-

• het geïntegreerde geleidesysteem (trimmer en limiter)
zorgt ervoor, dat de buitenste strooiflanken permanent
naar voren worden begrensd. De Limiter wordt ingeschakeld om de werpbreedte achter de strooier bij het
grensstrooien te beperken
• Het frame van de ZA-M ultra is zo geconstrueerd, dat
een weeginrichting geïntegreerd is. De weeginrichting
werkt volgens het online-systeem, waarbij voor de
instelling een afdraaiproef niet meer nodig is.
• de online-weegtechniek met één weegcel is in een
parallellogramconstructie geïntegreerd voor de hoogste
precisie tot 3600 kg draagvermogen.
• geen zijdelingse belasting op de weegcel tijdens het
strooien op hellingen, omdat de trechters, frame en
strooimechanisme een eenheid vormen

• geen verplaatsing van het zwaartepunt door geïntegreerde bouwwijze, waardoor de vooras van de trekker
niet extra wordt ontlast
• in standaarduitvoering ZA-M Tronic-pakket met
AMATRON+. Met de seriële poort op de AMATRON+
kan de ZA-M ultra in combinatie met een GPS-terminal
ook voor plaatsspecifieke bemesting of met een
Hydro-N-Sensor worden ingezet
• reeds voorbereid op ISOBUS-aansluiting
• ZA-M Comfort-pakket als optie

Extra voordelen:
• standaard uitgerust met ZA-M Tronic-pakket met
AMATRON+
• variabele werksnelheden in het optimale bereik van het
motortoerental van de tractor met contante aanpassing
van de werkbreedte waardoor brandstof wordt bespaard
• 6-voudige sectieschakeling en automatische aanpassing
van de strooihoeveelheid om nauwkeurig op de perceelgrenzen te kunnen kant-, grens- en geren strooien
• afgifte (stand van de doseerschuiven) en strooibreedte
(toerental van de strooischotels) voor beide zijden individueel in te stellen
• toerental van de strooischotels elektrohydraulisch
geregeld en gecontroleerd
• alle hydraulische functies worden per drukknop met de
AMATRON+ bediend
• groot overzichtelijk display met grafische bedieningssjablonen
• voeding van het hydraulische circuit voor hydro-aandrijving van de ZA-M rechtstreeks met het elektromagnetisch stuurventielenblok geschikt voor load-sensing of
constant volumestroom
• slechts twee hydrauliekaansluitingen nodig (aanvoer en
vrije retour)
• geïntegreerde seriële poort voor combinatie met een
GPS-terminal of Hydro-N-Sensor

Hydro-N-Sensor

breedte traploos van 24 tot 48 meter worden ingesteld.
Daarmee kan een absoluut betrouwbare dwarsverdeling voor 36 meter werkbreedte (2 x 18 meter rijsporen)
voor alle soorten kunstmest worden bereikt. Met deze
werkbreedten kan met minimale insporing en bijzonder
efficiënt worden gewerkt.
• De gevoeligheid van het strooibeeld, d.w.z. de invloed van de
strooi-eigenschappen van de
meststoffen, kon nog verder
worden gereduceerd omdat
door de zeer grote werpbreedte
de overlappingzones, zelf bij
werkbreedten groter dan
36 meter, nog altijd
zeer aanzienlijk zijn.
Dit wordt mogelijk
gemaakt door de
OM-strooischotels te
combineren met een
trimmer, die het
strooivlak naar voren
begrenst.

Geen compromissen bij het kunstmeststrooien!

AMAZONE verenigt innovatie met kwaliteit

Technische gegevens: ZA-M
Trechterinhoud (l) Draagvermogen (kg)

Vulhoogte (m)

Vulbreedte (m)

Breedte (m)

Lengte (m)

ZA-M 900

900

1800

0,98

1,91

2,02

1,35

met 1x S 350

1250

1800

1,12

1,88

2,08

1,35

met 2x S 350

1600

1800

1,26

1,88

2,08

1,35

met 1x L 800

1700

1800

1,26

2,51

2,70

1,35

ZA-M 1200

1200

2200

1,05

2,15

2,30

1,35

met 1x S 500

1700

2200

1,19

2,15

2,30

1,35

met 2x S 500

2200

2200

1,33

2,15

2,30

1,35

met L 1000

2200

2200

1,33

2,75

2,93

1,35

ZA-M 1500

1500

2500

1,12

2,15

2,30

1,35

met 1x S 500

2000

2500

1,26

2,15

2,30

1,35

met 2x S 500

2500

2500

1,40

2,75

2,30

1,35

met 1x L 1000

2500

2500

1,40

2,15

2,93

1,35

met S 500 + L 1000

3000

3000

1,54

2,75

2,93

1,35

ZA-M 1500 profiS

1500

2500

1,12

2,15

2,30

1,35

met 1x S 500

2000

2500

1,26

2,15

2,30

1,35

met 2x S 500

2500

2500

1,40

2,15

2,30

1,35

met 1x L 1000

2500

2500

1,40

2,75

2,93

1,35

ZA-M 1800 ultra

1800

3000

1,23

2,70

2,95

1,75

met 1x S 600

2400

3000

1,37

2,70

2,95

1,75

ZA-M 3000 ultra

3000

3600

1,49

2,70

2,95

1,75

met 1x S 600

3600

3600

1,63

2,70

2,95

1,75

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet bindend!

Met AMAZONE-kunstmeststrooiers kunt u geld verdienen!

Eenschotelstrooier
EK
300 - 400 l, 10 m

Tweeschotelstrooier
ZA-XW Perfect
500 l, 10 - 18 m

Tweeschotelstrooier
ZA-X Perfect
600 - 1700 l, 10 - 18 m

Getrokken strooier
ZG-B Precis
5200 l en 8200 l, 10 - 36 m

Getrokken strooier
Winterdienststrooier
ZG-B Drive
E+S
5200 l en 8200 l, 10 - 36 m 300 - 1000 l
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