
ED

MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   1 07.10.17   12:11



SPEED

seeding

seeding

MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   2 07.10.17   12:11 MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   3 07.10.17   12:11

ED

Precisiezaaimachine ED
Met werkbreedten van 3 m tot 6 m
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Bij gebruik na het ploegen, bij mulch- en direct zaaien kenmerkt de ED precisiezaaimachine 

zich door een zeer nauwkeurige aflegging. Gecombineerd met kunstmesttank achterop of 

voorop en werkbreedten van 3 tot 6 m is de ED een zeer slagvaardige machine.

ED
Nauwkeurig en betrouwbaar
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  “Het zaad werd bij onze praktijktoepassing goed verdeeld  

en gelijkmatig op de gewenste diepte afgelegd.”

(dlz agrarmagazin “Veldtest ED 6000-2C Super” · 10/2015) 

  “Over het algemeen maakt de afwerking van de ED 6000-2C 

inclusief de lakafwerking en aanleg van de kabels een zeer 

goede indruk.”

(profi “Praktijktest ED 6000-2C Super” · 11/2016)

  “Goede afwerking & stabiliteit.”

(top agrar “Vergelijkingstest ED 6000-2C Super” · 12/2016)
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ED

4 tot 12 zaaiaggregaten 

met elk een 60 l zaadbak

Grote kunstmesttank van  

900 tot 2.000 l

Met 3 tot 6 m  
werkbreedte

Top-argumenten:

  Zeer nauwkeurige aflegging door geringe valhoogte van 10 tot 14 cm

  Talrijke verenkelingsschijven voor een grote verscheidenheid aan zaadsoorten garanderen een optimale instelling

  Wigvormige voor voorkomt dat het zaad weg springt

  Betrouwbare afdekking van het zaad op alle grondsoorten dankzij verschillende aanaardwerktuigen

  Achter- en fronttank voor optimale gewichtsverdeling bij grote werkbreedten

  Precisie zaaien gecombineerd met kunstmesttoediening, naar keuze met mechanische of elektrische aandrijving

  4 tot 12 zaai-aggregaten met elk een 60 l zaadbak en kunstmesttank van 900 tot 2.000 l zorgen voor hoge capaciteit

  Comfortabele aanpassing van de afgifte tijdens het rijden vanuit de tractorcabine

  Pneumatische microgranulaatstrooier Micro plus voor het strooien van microgranulaten en micro-meststoffen

  Hydraulisch aangedreven en geïntegreerde vulvijzel voor het vullen van meststoffen voor alle typen
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MEER INFORMATIE

www.amazone.de/ed

Met aankoppelsysteem KR  

tot 12 m werkbreedte

Geringe valhoogte 

van slechts 10 cm (Classic-zaaiaggregaat)  

en 14 cm (Contour-zaaiaggregaat)

Verschillende  

uitrustingsvarianten:

Naar keuze als ED Special 

of ED Super

Top-argumenten

Opties:

  Met hydraulisch aangedreven  
en geïntegreerde 

vulvijzel 
  Pneumatische  
microgranulaatstrooier   

Micro plus
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Precisiezaaimachine ED
Een nauwkeurige familie stelt zich voor

ED Special ED Super

  Mechanische aandrijving kunstmestdosering 

  Mechanische aandrijving verenkeling

  Basic-elektronica met AMASCAN+

  Elektrische aandrijving kunstmestdosering 

  Hydraulische aandrijving verenkeling

  Profi-elektronica ISOBUS

ED star  

met achtertank

ED 3000-C 

star

ED 4500-C 

star

ED 6000-C 

star

Werkbreedte (m) 2,80 – 3,20 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40

Aantal zaaiaggregaten 4, 5, 6 6, 8 8 – 12

Mogelijke  

rijenafstanden (cm)
45 – 80 45 – 80

45/50/70/ 

75/80

ED opklapbaar  

met achtertank

ED 4500-2C  

opklapbaar

ED 6000-2C  

opklapbaar

Werkbreedte (m) 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40

Aantal zaaiaggregaten 6, 7 8, 9

Mogelijke  

rijenafstanden (cm)
60 – 80 60 – 80

ED 3000-C Special

ED 4500-2C Special



MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   6 07.10.17   12:11

6 7

MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   7 07.10.17   12:11

De typen

De precisiezaaimachine ED munt uit door exacte aflegging 

van het zaad nauwkeurig werkende verenkeling. Deze kan 

met de juiste verdeelschijf op bijna elk zaad worden aange-

past. De 60 l grote zaadbakjes verminderen de tijd voor het 

vullen.

Bij de ED Special is de aandrijving voor bemesting en ver-

deelschijven mechanisch. De ED Super is uitgerust met een 

elektrische aandrijving voor de dosering van de meststof. 

Daarnaast is de ED Super uitgerust met hydraulische  

aandrijving voor de verdeelschijven. 

Naast de starre 3 m, 4,5 m en 6 m machines biedt AMAZONE 

ook de opklapbare varianten van 4,5 m en 6 m aan. Verder 

bestaat de mogelijkheid om een fronttank als kunstmesttank 

te gebruiken.

De ED is ISOBUS-compatibel en kan met de Profi-elektronica 

comfortabel worden bediend met de AMATRON 3, CCI 100, 

AMAPAD of andere ISOBUS-terminals. In de Basic-elektroni-

ca uitvoering wordt de ED Special bediend met de 

machine- specifieke AMASCAN+.

Modernste techniek voor het beste resultaat

ED opklapbaar/ 

met fronttank 

ED 6000-2/ 

ED 6000-2FC 

opklapbaar

Werkbreedte (m) 5,40 – 6,40

Aantal zaaiaggregaten 8, 12

Mogelijke  

rijenafstanden (cm)
45 – 80

ED 6000-2FC
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ED 6000 Special
Ontwikkeld voor eenvoudigere en oudere tractoren

ED 6000-C Special

De precisiezaaimachine ED 6000 Special kan naar keuze wor-

den uitgerust met of zonder de 1.100 liter kunstmesttrechter. 

De zaadbakjes bevatten elk 60 liter. Voor zaaien na het ploe-

gen zijn de Classic-zaaikouters beschikbaar. Voor mulchzaai-

en zijn de Contour-kouters geschikt. De kunstmest kan  

worden afgelegd met sleepkouters of voor mulchzaaien  

geschikte enkele schijfkouters.

De eisen aan de hydrauliek van de tractor en het elektrische 

systeem zijn zeer gering. Bij de ED 6000 Special wordt de 

turbine met een koppelingsas aangedreven. 

De aandrijving voor het verenkelen en de dosering van de 

kunstmest gebeuren met een grondwiel. De AMASCAN+ 

wordt gebruikt voor de bewaking van het verenkelen en  

als hectareteller.

AMAZONE biedt de ED 6000-C Special aan als 8-rijige ma-

chine met kunstmesttank voor wortelbemesting. Voor het 

zaaien van suikerbieten, koolzaad of soja rust AMAZONE  

de ED 6000 uit met 12 aggregaten. De precisiezaaimachine 

kan optioneel worden besteld met microgranulaatstrooiers.

ED 6000 met 12 rijen microgranulaatstrooier Micro plus
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ED 9000-KR en ED 12000-KR
De hoogste capaciteit voor een gunstige prijs

De typen

De precisiezaaimachines ED 9000-KR en ED 12000-KR zijn 

getrokken combinaties die bestaan uit drie individuele 

zaaimachines in een KR- aankoppelsysteem. Elke machine 

loopt op zijn eigen onderstel en kan zich zo zeer flexibel 

aan extreme bodemoneffenheden aanpassen. Het aankop-

pelsysteem wordt getrokken door tractoren van de 180 kW 

klasse (240 pk). Voor het transport en keren op de kopakker 

worden de drie zaaimachines met het “Huckepack”-systemen 

opgeheven. De zeer robuuste markeurs markeren een spoor 

in het midden van de tractor en worden bij het omschakelen 

verticaal opgeklapt.

Zowel de Classic- als de Contour-zaaiaggregaten zijn lever-

baar. Voor het zaaien van maïs zijn rijenafstanden van 70 cm 

en 75 cm leverbaar. Voor het zaaien van bieten 45 cm en 50 cm. 

De zaaiaggregaten worden bewaakt door de boordcomputer 

AMASCAN+.

Voor transport worden de buitenste machines naar het 

hoofdframe gezwenkt. Ingeklapt bedraagt de transport-

breedte ca. 5,80 m. Voor de bediening zijn drie dubbelwer-

kende regelventielen nodig.

Het aankoppeldraagsysteem KR 9002/12002 biedt vele toe-

passingsmogelijkheden en is daarom bijzonder economisch  

te gebruiken. Als alternatief kan het koppelframe worden 

uitgerust met D9 zaaimachine of met de compacte schij-

veneg Catros.

Precisiezaaimachine ED 9000-KR | ED 12000-KR
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ED-zaaiaggregaten Classic en Contour
Voor optimaal nauwkeurige plaatsing en exacte aflegging

Contour-zaaiaggregaatClassic-zaaiaggregaat

Het AMAZONE Contour-zaaiaggregaat is uitermate geschikt 

voor minimale grondbewerking en conventioneel zaaien. 

Een in het oog springend kenmerk van het AMAZONE Contour- 

zaaiaggregaat is het laaggeplaatste verdeelmechanisme met 

een valhoogte van slechts 140 mm. De hoogwaardige kou-

tertechniek zorgt ervoor dat de zaaivoor nagenoeg geheel 

vrij is van organisch materiaal. Omdat het zaaikouter dieper 

loopt dan de voorsnijschijf, wordt een goed voorverdichte 

V-vormige zaaivoor gevormd.

Dat zijn optimale voorwaarden. Voor lichte en zandige om-

standigheden van de grond, kan een extra steunwiel aan 

het Contour zaaikouter worden gemonteerd. Hierdoor wordt 

wegzakken in de grond voorkomen en kan de zaaidiepte 

beter worden aangehouden.

AMAZONE zaaiaggregaten zijn zonder compromissen gecon-

strueerd voor maximale precisie en minimaal onderhoud. 

De eenvoudige bediening bespaart insteltijd en verhoogt 

de werkkwaliteit. De zaaiaggregaten zijn uitgerust met een 

60 l zaadbak. Bij de Profi-elektronica is optioneel een  

niveaucontrole leverbaar.

Het Classic-zaaiaggregaat is geschikt voor het zaaien na het 

ploegen van maïs, zonnebloemen, bonen, erwten, katoen, 

etc. De valhoogte bedraagt bij het Classis-aggregaat slechts 

100 mm. Dat zijn de beste omstandigheden voor een hoge 

mate van nauwkeurigheid voor een goede aflegging en een 

hoge veldopkomst. 

Zaaiaggregaat ED Classic Zaaiaggregaat Contour met extra zaad aandrukrol

1   Enkelschijfs kunstmestkouter

2   Zaaikouter met snijschijf,

3   Vorentrekker met verenkeling,

4   Zaadaandrukrol,

5   V-aandrukrollen alternatief: Farmflex wielen
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ED-zaaiaggregaten Classic en Contour

Contour-zaaiaggregaat
Rustige loop voor nauwkeurige plaatsing

Het Contour-zaaiaggregaat is pendelend aan een getrokken 

tandem opgehangen, en steunt aan de voorzijde op een 

eenzijdig bevestigde voorlooprol. Aan de achterzijde steunt 

het Contour-zaaiaggragaat op een V-vormige aandrukrol 

of Farmflex wiel.  Hierdoor worden oneffenheden van het 

grondoppervlak geëlimineerd en loopt het aggregaat zeer 

rustig. Bij grote kluiten springt het aggregaat niet omhoog 

maar loopt het er rustig overheen.  Verandering van de zaai-

diepte door oneffenheden in de grond worden daardoor  

uiterst gering gehouden.

De voorste drukrol is bewust eenzijdig uitgevoerd, waardoor 

losse grond, die door het kunstmestkouter is opgeworpen, 

geen extra bewegingen van het aggregaat veroorzaakt. Door 

de ophanging aan de tandemconstructie past het aggregaat 

zich optimaal aan de contouren van het veld aan en loopt 

bij hoge werksnelheden op ongelijkmatige grond bijzonder 

rustig. Beide factoren zorgen voor een optimale verdeling 

van het zaad op een constante aflegdiepte in de grond. De 

gewichtsverdeling op beide aandrukrollen is op het tandem-

stel instelbaar. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en 

de grondsoort kan altijd eenvoudig de meest geschikte 

instelling worden gevonden.

  EnviroSafe Airkit

  Het zaaien van ontsmet maïszaad met de wijdverbreide en beproefde pneumatische vacuüm-zaai-

techniek is sinds 2009 in vele delen van de wereld alleen nog toegestaan met geschikte reiniging van 

de afgevoerde lucht. Dit beschermt mens en milieu tegen sporen van ontsmettingsmiddelen in de 

besmette lucht. De AMAZONE Airkit werd onderzocht door het Julius-Kühn-Instituut (JKI) en voldoet 

aan alle gestelde eisen en wordt erkend als een effectieve voorzorgsmaatregel.

  “De zaadbakjes bieden met 60 l de grootste voorraad met de 

laagste vulhoogte. Dat komt door de lage positionering van  

de verenkelingsunit, waardoor de valhoogte van de korrels 

zeer gering is.”

(top agrar “Vergelijkingsstest ED 6000-2C Super” · 12/2016)
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Verenkelen
Nauwkeurig, betrouwbaar en eenvoudig in te stellen

AMAZONE precisiezaaimachines werken volgens het vacu-

umprincipe. De mechanisch (ED Special) of hydraulisch  

(ED Super) aangedreven verenkeling van de korrels gebeurt 

met een afstrijker en biedt vele voordelen. Het werkt na-

genoeg onafhankelijk van de snelheid en de vorm van de 

korrels. Kenmerkend voor de AMAZONE precisiezaaimachines 

zijn de speciale verdeelschijven. Door het vacuüm worden de 

korrels tegen de noppengaten gezogen en langs de afstrijker 

geleid. Omdat de noppen buiten het schijfoppervlak uitsteken 

ontstaat een roerwerking die de zaadvoorraad in beweging 

houdt. De noppengaten zijn conisch uitgevoerd, waardoor 

restanten van gebroken korrels de gaten niet kunnen ver-

stoppen. Doordat de noppen buiten het schijfoppervlak 

uitsteken kan de korrel in vrije val van de schijf loskomen 

zonder de schijf nogmaals te beroeren. Dit heeft grote in-

vloed op de nauwkeurigheid van de verdeling  in de grond.

Vacuümprincipe voor de zaadverdeling

Afstrijker

Controle- 
opening

Optische 
melderUitwerper

Aftapklep  
resthoeveelheid

Aftapklep

Reduceerklep

1. Vullen van de schijf 2. Verenkelen door de afstrijker
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Hoogwaardige kunststof delen  
en optimale afdichting

Verenkeling

De techniek die AMAZONE voor de afstrijker gebruikt biedt 

vele voordelen omdat deze eenvoudig instelbaar is. Met slechts 

5 instelmogelijkheden kunnen met de meeste zaadsoorten 

optimale resultaten worden bereikt. Uitgebreide proefnemin-

gen hebben aangetoond dat de instelling van de afstrijker 

ongevoelig is voor korrelvorm en snelheid. Hierdoor kan 

85% van alle gangbare soorten maïs met dezelfde stand 

van de afstrijker worden gezaaid. 

Voor controle is het zaaihuis voorzien van een groot contro-

levenster en/of een optische melder. Deze registreert het 

aantal korrels op de verdeelschijf. Bij afwijkingen van meer 

dan 10% verschijnt een foutmelding op de terminal.

Hoogwaardige kunststof componenten, waarvan de 

materialen optimaal op elkaar zijn afgestemd, zorgen 

voor een perfecte afdichting tussen het vacuümgedeelte 

en de verdeelschijf. De combinatie van verschillende 

materialen garandeert een lange levensduur met 

optimale afdichting.

Optimale  

afdichting

Vrije val

3. Controle door optische melder 4. Aflegging in het kouter

  “Het verenkelingsorgaan zorgt met vacuüm voor de afstand in 

de rij. Het instellen is zeer eenvoudig.”

(dlz agrarmagazin “Veldtest ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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Nauwkeurige aflegging
Voor de hoogste opbrengsten en efficiëntie

Nadat de korrels zonder de schijf te beroeren zijn losgekomen, 

zorgt een uitwerper dat de noppengaten absoluut schoon zijn. 

Door de compacte constructie van het verdeelmechanisme be-

draagt de valhoogte bij het Classic-aggregaat slechts 100 mm 

en 140 mm bij het Contour-aggregaat. Een belangrijke voor-

waarde voor nauwkeurige aflegging van het zaad.

Er zijn talrijke verdeelschijven beschikbaar voor het zaaien 

van maïs, zonnebloemen, gierst, katoen, etc. Voor elk gewas 

zijn er minstens 2 verdeelschijven voor een optimale verdeling 

leverbaar met verschillend grote boringen. De kunststof ver-

deelschijven zijn snel te verwisselen en bovendien uiterst 

gunstig geprijsd.

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12 13

1) Suikerbieten 2) Voederbieten en watermeloen 3) Zonnebloemen en suikerbieten 4) Zonnebloemen 5) Zonnebloemen 6) Maïs 7) Maïs 

8) Maïs 9) Veldbonen 10) Gierst 11) Sojabonen 12) Bonen en erwten 13) Pompoen  

en vele andere verekenkelingsschijven

140 mm

  “Er kunnen behalve maïs ook suikerbieten en vele andere 

soorten zaad exact worden uitgebracht.”

(dlz agrarmagazin “Veldtest ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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Verenkelingsschijnen | Aandrukrollen

Aandrukrollen op maat
Betrouwbare bedekking van het zaad

Nadat het zaad is afgelegd in de voorgevormde zaaivoor 

wordt deze door de rol aangedrukt en maakt zo optimaal 

contact met de grond. Dit bevordert een veilige en snelle 

opkomst. De aandrukkracht kan in drie standen op de om-

standigheden worden ingesteld. Onder zeer natte condities 

kan de rol snel en zonder gereedschap compleet worden 

gedemonteerd en opgeborgen. 

Voor de uitvoering van de zaaiaggregaten zijn kogelgelagerde 

Farmflex wielen in diverse afmetingen leverbaar. De Farmflex 

wielen zijn het meest geschikt voor het zaaien van maïs na 

het ploegen in combinatie met voorlopende toestrijkers. 

Optionele zaadaandrukrol

Farmflex wiel

Super-V-drukrol  

∅ 380 x 57 mm

V-aandrukrol  

∅ 500 x 50 mm

Farmflex wielen  

∅ 370 mm en ∅ 500 mm

1   Zaadaandrukrol,

2   V-aandrukrollen alternatief: Farmflex wielen

Voor de uitrusting van de zaaiaggregaten zijn V-aandrukrollen 

in diverse afmetingen leverbaar. Zij worden bij voorkeur  

ingezet bij mulchzaaien van maïs en suikerbieten. Door het 

instellen van de aandrukhoek, de openingshoek en de onder-

linge afstand kunnen de V-aandrukrollen optimaal aan de 

bodemgesteldheid worden aangepast. De V-aandrukrollen 

kunnen met of zonder nalopende toestrijkers zowel in  

geploegd of gehucht land optimaal werken. 

V-aandrukrollen 

  “De beide V-vormig opgestelde schijven openen de zaaivoor. 

Deze wordt door het enigszins dieper werkend kouter gevormd 

en aangedrukt. Daardoor krijgt het zaad een goede aansluiting 

met de grond.”

(dlz agrarmagazin “Veldtest ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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Uitrusting, die indruk maakt!
Voor capaciteit met comfort

Voor de hydrauliek kan uit drie varianten worden gekozen. 

Enerzijds de standaard hydrauliek, waarbij elke functie met 

een regelventiel van de tractor moet worden bediend. An-

derzijds kan bij tractoren met een beperkt aantal regelven-

tielen voor de comfort-hydrauliek worden gekozen. Hierbij 

kunnen de functies voor het opklappen van armen en mar-

keurs door een elektrisch omschakelventiel op een regelven-

tiel worden samengevoegd. Daarnaast is voor klanten, die 

alle functies met de terminal of de optionele joystick willen 

bedienen de Profi- hydrauliek leverbaar. 

Bij gebruik op zware grond zijn tractor sporenwissers aan 

te bevelen. Deze maken de sporen achter de banden los. 

De stand van de sporenwissers kan horizontaal en verticaal 

worden aangepast.

Afhankelijk van de grondsoort en toepassing van de machine 

kan de sporenwisser met verschillende beitels worden uitge-

rust. De overbelastingsbeveiliging zorgt voor een constante 

uitschakelkracht in alle posities van de tand.

Verschillende hydrauliek varianten

Tractor sporenwissers

Smal kouter Vleugel schaarkouterHartvormig kouter
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Uitvoering

AMAZONE biedt de mogelijkheid de ED met een of twee 

microgranulaatstrooiers Micro plus uit te rusten. Daarmee 

kunnen in een werkgang, afhankelijk van het type machine, 

twee soorten microgranulaat worden toegediend. Naar  

gelang de toepassing kan het granulaat op twee verschil-

lende punten worden afgegeven. De Micro plus beschikt 

over een centrale 110 l tank en een centrale elektrische  

dosering voor alle rijen, waardoor het vullen en leegmaken 

zeer eenvoudig is. De afgifte van het granulaat kan met  

de terminal zeer eenvoudig worden ingesteld en veranderd.

In de Basic-elektronica uitvoering van de ED Special wordt 

de microgranulaatstrooier Micro plus bediend met de extra 

boordcomputer AMADRILL+.

Met de ISOBUS-terminals AMATRON 3, CCI 100 en AMAPAD 

van de Profi-elektronica-uitrusting kunnen de microgranu-

In combinatie met de ISOBUS-terminal kunnen de afdraai-

proeven voor het uitbrengen van de exacte hoeveelheden 

kunstmest snel worden uitgevoerd. Het kalibreren van de 

complete afdraaiproef kan comfortabel aan de linkerkant 

van de machine worden uitgevoerd.

Voor de regeling en voor de aandrijving van de kunstmestdo-

sering wordt de rijsnelheid van de ED Special via de grond-

wielaandrijving gemeten. Bij de ED Super gebeurt dit met 

een GPS-ontvanger, via de signaalstekker van de tractor of 

met de supersnelle radarsensor van de precisiezaaimachine.

LED-schijnwerper 

Voor goed zicht in het zorgen de optionele LED-schijnwerpers, die zowel het 

werkgebied en de binnenzijde van de zaadbakjes verlichten. De optionele 

LED-schijnwerpers worden bevestigd op de kunstmesttank. 

Microgranulaatstrooier Micro plus

KalibreertoetsSnelheidsmeting

laatstrooiers zelfstandig worden bediend. Een tweede micro-

granulaatstrooier moet met een extra AMADRILL+ worden 

bediend.
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ED

Bemesting
Voor perfecte groei van de planten

Voor de dosering van de meststof beschikt de ED Special 

over een mechanische en de ED Super over een elektrische 

aandrijving. Bij de elektrische aandrijving kan de hoeveelheid 

meststof ook tijdens het rijden variabel worden aangepast. 

In combinatie met de elektrisch aangedreven dosering is een 

kalibratieknop standaard op de ED Super. De optionele bin-

nenverlichting van kunstmesttank en de LED-werklamp 

maken het mogelijk om ook ’s nachts te werken. 

Over een laadplatform is de kunstmesttank eenvoudig en 

veilig te bereiken. Voor alle typen is bovendien een laad-

platform met geïntegreerde transport-box leverbaar.

De sleepkouters en de enkelvoudige kunstmest schijfkouters 

zijn ontwikkeld voor de harde praktijk. De sterke trekveer 

(160 kg) beschermd het kouter tegen breuk door stenen en 

zorgt voor een gelijkmatige werkdiepte. Deze kan door een-

voudig omsteken van een pen, zonder gereedschap, snel wor-

den ingesteld. De positie van het kunstmestkouter ten opzichte 

van het zaaikouter is met een speciaal klemsysteem traploos

instelbaar. Door de grote doorsnede van het enkelschijfs 

kunstmestkouter is deze bijzonder geschikt voor omstan-

digheden met mulchzaaien. Het heeft geen afstrijkers en 

draait daardoor ook onder extreme situaties zonder verstop-

pingen. De schijf van borium staal is zeer slijtvast.

Kunstmestuitrusting

Sleep- en schijfkouters voor kunstmest-
toediening

Clip-On  

kouterpunt elementen

  Zeer opmerkelijk is de Clip-on kouterpunt voor de kunstmest 

sleepkouters. Door het losdraaien van de goed beschermde 

boutverbinding kan de versleten kouterpunt worden vervangen. 

Dat bespaart tijd. De achteruitrijsteun voorkomt het vollopen 

van het kunstmestkouter tijdens het weg zetten of achteruit rijden.

Sleep  

kunstmestkouter

Enkelschijfs 

kunstmestkouter

  “Door het kijkvenster in de meststoftank heeft de bestuurder 

goed zicht op het vulniveau.”

(dlz agrarmagazin “Veldtest ED 6000-2C Super” · 10/2015)

  “De nauwkeurige uitbrenging en dwarsverdeling van de kunst-

mest verdient alle lof. De doseeras is in rijrichting achter de tank 

geplaatst en goed beschermd door eenvoudig wegneem bare 

plexiglas stroken. Wij hadden op geen enkel moment proble-

men met natte, vastgeplakte of vervuilde doseerwielen, zodat 

de afgedraaide hoeveelheid altijd gelijkmatig werd toegediend.”

(profi “Praktijktest ED 6000-2C Super” · 11/2016)
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Vulvijzel
Tijdbesparend vullen van de kunstmesttank

Bemesting | Vulvijzel

Om de tank van de ED met kunstmest te vullen, biedt 

AMAZONE een hydraulisch aangedreven vulvijzel aan die  

in het concept van de machine is geïntegreerd. Daarmee 

kan de tijd voor het vullen worden beperkt en de capaciteit 

van de machine verder worden verhoogd. De vulvijzel is 

voor alle ED modellen leverbaar.

Met slechts 70 cm vulhoogte kan de vulvijzel ook met een 

eenvoudige kipwagen de zaaimachine vullen. De aandrij-

ving en bediening van de vulvijzel gebeurt met het hydrauli-

sche systeem van de tractor.

Voor eenvoudige controle van de vulhoeveelheid beschikt 

de kunstmesttank aan de voor- en achterzijde over grote 

kijkvensters. Bovendien kan ook voor de elektronische bewa-

king van het vulniveau worden gekozen, zodat de bestuurder 

tijdig wordt gewaarschuwd voor het bijvullen van de 

kunstmesttank.

AMAZONE biedt een bijzonder comfortabele oplossing met 

de weegtechniek voor de ED 6000-2C Super. Hiermee kan 

het vulniveau permanent worden gemeten. Bovendien kan 

precies worden vastgelegd hoeveel meststof voor de toepas-

sing nodig was. Vooral door loonwerkers wordt deze gemak-

kelijke oplossing zeer gewaardeerd.  De grote opening van de vulvijzel maakt het vullen  

gemakkelijker.

Vulvijzel met vulhulp Weegtechniek voor de kunstmesttank achter van de ED 6000-2C Super

  “Met de kunstmest vulvijzel en de 60 l grote zaadbakjes  

is de ED snel gevuld.”

(dlz agrarmagazin “Veldtest ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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ED

Elektronica: Van eenvoudig  
tot ISOBUS-techniek
Alles onder controle met de  
geschikte bedieningsterminal

De mechanische aandrijving van de verdeelschijven en de 

bemesting kunnen bij ED Special met de Basic-elektronica 

worden bediend. AMASCAN+ controleert in combinatie met 

de optische sensoren de complete aandrijving tot de bezetting 

van de verenkelingsschijven. Tijdens het werk wordt het exacte 

aantal gezaaide korrels per hectare op het display getoond. 

In combinatie met de elektrische uitschakeling kan met de 

AMASCAN+ elk zaaiaggregaat afzonderlijk worden uitgescha-

keld. Storingen worden door de elektronica binnen 10 secon-

den doorgegeven. Met een servicetoets kan een snelle func-

tietest van de optische sensoren worden uitgevoerd. Verdere 

weergaven: ha, Σ/ha, ha/h, t, km en km/u en nog veel meer.

Camerasystemen helpen in onoverzichtelijke situaties en 

dragen bij aan de veiligheid van de machine. Dit geldt zowel 

op de weg als bij het manoeuvreren. 

Basic-elektronica met AMASCAN+

Optionele achteruitrijcamera

Profi-elektronica

ISOBUS

Basic-elektronica

AMASCAN+

ED Special ED Super

  Grote zichthoek van 135°

  Camera met verwarming en lotus coating

  Helder beeld, ook in het donker door infrarood  

nachtzichttechnologie

  Automatische achtergrond verlichtingsfunctie

Incl. schermlay-out
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Basic-elektronica en Profi-elektronica | ISOBUS-terminals

ISOBUS-terminals
Modernste techniek met vele voordelen

De Profi-elektronica uitvoering bestaat naar keuze uit een 

AMATRON 3, CCI 100 of AMAPAD en is zowel leverbaar voor 

de ED Special en ED Super. De ISOBUS-Terminal maakt een 

uitgebreide bewaking en gemakkelijke bediening van de 

machine mogelijk. Naast de snelle instelmogelijkheid kan 

met de ISOBUS-terminal ook opdrachtmanagement worden 

uitgevoerd, controle met een optische sensor en het gebruik 

als monitor voor de achteruitrijcamera.

Is het zaaien klaar, dan kunnen met die terminals eenvoudig 

ook ander AMAZONE machines worden bediend. 

Profi-elektronica met AMATRON 3,  
CCI 100 of AMAPAD

  Naast de AMAZONE ISOBUS-terminals kan de ED ook met 

ISOBUS-terminals van andere fabrikanten worden bediend.

Multifunctionele handgreep

Alle functies in het werkmenu kunnen ook met de multi-

functionele hendel AmaPilot of andere ISOBUS-joysticks 

(AUX-N) worden bediend.

  Perfecte ergonomie

  Bijna alle functies direct met drie niveau’s in de hand

  Instelbare handsteun

  “Met de ISOBUS-terminal wordt de machine ingesteld en 

gecontroleerd. Dat gaat eenvoudig en comfortabel.”

(dlz agrarmagazin “Veldtest ED 6000-2C Super” · 10/2015)
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ED

Bedieningsterminal AMATRON 3

De besturing van alle belangrijke functies bij de 

ED kan met de ISOBUS-terminal AMATRON 3 

worden uitgevoerd. Deze omvatten naast de 

werkfuncties ook de functiemogelijkheden voor 

het instellen van de machine. Bijvoorbeeld de 

hoeveelheid zaad en de kunstmestdosering.

De AMATRON 3 is een universele ISOBUS- 

terminal voor zaaimachines, kunstmeststrooiers 

en veldspuiten. Met de AMATRON 3 is optimale  

bediening van de uit te brengen hoeveelheid mogelijk. 

Voor meerdere machines  
te gebruiken

De bedieningsterminal regelt en controleert tevens de rijpa-

denfuncties. Hiertoe behoren ook zinvolle obstakeloplossingen 

voor markeurs. Met de nieuwe Task Controller kunnen op-

drachten makkelijk op de PC thuis worden voorbereid en in 

ISO-XML-formaat via een USB-stick voor verdere verwerking 

worden overgebracht naar de terminal. Met de AMATRON 3 

en de ED kan met ISO-XML of Shape kaarten plaatsspecifiek 

worden gewerkt.

AMATRON 3

Een voor ALLES!

Met  

ISOBUS  
techniek
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GPS-Switch

GPS-Switch met schakeling van afzonderlijke rijen

Nauwkeurige aflegging van het zaad

Na het succes van de GPS-Switch-systemen voor kunst-

meststrooiers en veldspuiten staat nu het zaaien centraal. 

Hierbij wordt het in- en uitschakelen van de afzonderlijke 

aggregaten via GPS gestuurd. Vooral op kleinere percelen 

met vele kopakkers kan de bestuurder aanmerkelijk worden 

ontlast en een beter werkresultaat worden bereikt.

De toekomst al vandaag

Daarnaast worden zaaikaarten waarbij de zaaihoeveelheid 

kan worden aangepast aan de kleinschalige omstandigheden 

in het veld steeds populairder. Omstandigheden als toppen 

en dalen en bodemverschillen. De Task Controller (via ISO-XML) 

of GPS-Maps maakt als optie van de AMATRON-3-terminal 

een eenvoudige conversie van de applicatiekaarten mogelijk. 

Een grafische weergave van de kaart op de achtergrond geeft 

een goed overzicht.

AMATRON 3 en GPS-Switch

GPS-Switch regelt het in- en uitschakelen van de machine 

afhankelijk van de positie en de instellingen door de bestuur-

der. Met de individuele schakeling per rij kunnen eenvoudig 

en comfortabel rijpaden en irrigatiestroken worden aangelegd. 

Bij kleine rijenafstanden zijn rijpaden nodig om fermentatie-

substraten of andere meststoffen in teelt te gebruiken zonder 

de planten te beschadigen. Hiermee kan het in de praktijk 

vaak voorkomende over- of onderzaaien op kritische plaatsen 

als de kopakker en in spieën tot een minimum worden 

beperkt. Zaaivensters behoren hiermee tot het verleden. 

De bestuurder kan zich volledig op het rijden concentreren.

Automatisch in- en uitschakelen “top agrar” Vergelijkingstest

De ED was ook bijzonder overtuigend in de vergelijkingstest 

van top agrar in december 2016. Op een schuin lopende 

kopakker schakelde GPS-Switch de afzonderlijke aggregaten 

van de ED 6000-2C met een tijdsvertraging in en uit. Met 

het beste gemiddelde lag de ED zeer dicht bij de gewenste 

uitschakeling op de laatste dwarse rij.

In- en uitschakelen op een schuin lopende kopakker  

(ca. 30°) bij 8 km/h (Bron: top agrar · 12/2016)

AMAZONE
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ED

CCI-terminal

De terminal heeft de volgende functies:

  ISOBUS-bediening van de machine

  Tractor-ECU-functie (Interface voor snelheid, aftakas  

en positie trekstangen)

  Opdrachtmanagement voor documentatie CCI.Control

  CCI.Command (optioneel):

  automatische sectieschakeling CCI.Command.SC

  parallelle stuurhulp CCI.Command.PT

  Ondersteunt applicatiekaarten in het ISOBUS-formaat

  USB-aansluiting voor gegevensuitwisseling

  Interface voor aansluiting van een GSM-modem

  ASD- en LH5000-interface via RS232  

(overdracht gewenste waarden), bijv. voor N-sensoren

  Camerafunctie CCI.Cam

  In verband met de zaaitechniek beschikt de CCI-terminal 

over de functie van de rijpadenautomaat. Hierbij wordt 

de schakeling van de rijpaden geregeld met behulp van 

de parallelle rijmodus van de CCI-Terminals via GPS.

Uw voordelen

De CCI-ISOBUS-terminal van AMAZONE is het resultaat van 

de samenwerking met een aantal andere fabrikanten van 

landbouwmachines in het Competence Center ISOBUS e. V. 

(CCI). Met de CCI hebben AMAZONE en haar partners de 

basis gelegd, om de ISOBUS in de praktijk te introduceren. 

De CCI 100 dient als basis, om geleidelijk alle AMAZONE- 

machines en werktuigen voor de ISOBUS-standaard com-

patibel te maken.

  Lichtsterk 8,4 " kleurendisplay met hoge resolutie en hoge 

lichtopbrengst. Daarnaast een omgevingslichtsensor, die 

de helderheid automatisch aan de lichtomstandigheden 

aanpast. Hiermee wordt voorkomen dat de bestuurder in 

de schemering of ’s nachts wordt verblind door een te hel-

der display.

  De invoer gebeurt naar keuze met het bedieningsvrien-

delijke touchscreen of met de toetsen.

  Onvermoeibaar werken in het donker wordt ondersteund 

door de verlichte toetsen, die eveneens aan de lichtsensor 

zijn gekoppeld.

  De beproefde AMAZONE bediening met één hand is nog 

steeds van toepassing, omdat de functietoekenning van de 

“Softkey-toetsen” heel eenvoudig kan worden gespiegeld.

  Voor intuïtieve bediening van het menu en comfortabele 

invoer van waarden en teksten is de terminal uitgerust 

met een touchscreen.

  Voor directe, snelle invoer en aanpassing van de instellin-

gen is een scrollwiel met bevestigingsfunctie ergonomisch 

in de behuizing geïntegreerd.

Met  

ISOBUS  
techniek
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De terminal heeft de volgende functies:

 
De eigenschappen van de AMAPAD:

  ISOBUS-bediening van de machine

  Opdrachtbeheer voor documentatie

  Automatische sectieschakeling GPS-Switch pro

  Geïntegreerde lichtbalk voor parallelgeleiding  

GPS-Track pro

  Optioneel uit te breiden tot stuurautomaat

  Applicatiekaartenmodule GPS-Maps pro

  RS232-interface voor SCU-adapter  

(voor gegevensuitwisseling)

  Twee USB-aanslutingen voor gegevensuitwisseling

  WLAN-module (via USB-adapter)

  GPS-uitgang

  Front beeldscherm gemaakt van speciaal gehard glas

  Behuizing van slagvaste kunststof

  Extra smalle rand voor maximale zichtbaarheid

  Volledig gesloten, geen binnendringen van stof en vuil

AMAPAD
Een zeer comfortabele manier  
om landbouwmachines te bedienen

Een nieuwe dimensie voor  
controle en monitoring

Met de bedieningsteminal AMAPAD biedt AMAZONE een 

complete en vooruitstrevende oplossing voor GPS-toepas-

singen zoals op GPS-gebaseerde sectieschakeling en boven-

dien Precision-Farming-applicaties.

De AMAPAD heeft een bijzonder ergonomisch 12,1 inch 

groot touchscreen. Met het “Mini View concept” kunnen 

applicaties, die men momenteel niet actief gebruikt maar 

toch in de gaten wil houden, duidelijk aan de zijkant worden 

weergegeven. Indien gewenst kunnen deze door te swipen 

worden vergroot. De bedieningser gonomie biedt ook de 

mogelijkheid om een dashboard met individueel gewenste 

aanwijzingen samen te stellen.

Naast de sectieschakeling GPS-Switch pro is met GPS-Track 

pro ook een kwalitatieve, professionele handmatige spoor-

volging standaard geïnstalleerd. GPS-Track pro kan men nu 

ook upgraden tot een automatisch besturingssysteem.

Met  

ISOBUS  
techniek

CCI-terminal | AMAPAD

  “De weergaven op het display zijn duidelijk gestructureerd  

en overzichtelijk gerangschikt [...]. We waren zeer enthousiast 

over de vele praktische details zoals de exacte voordosering 

van de meststof en het zaad.”

(profi “Praktijktest ED 6000-2C Super” · 11/2016)
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ED

AMAZONE Service – Altijd in uw buurt
Uw tevredenheid spoort ons aan

  AMAZONE SmartService 4.0

  In het kader van steeds complexere landbouwmachines past AMAZONE 

met de SmartService 4.0 de nieuwste technologieën toe, om de leer-, 

trainings- en reparatieprocessen op het gebied van technische onder-

steuning verder te versnellen en haar klanten te ondersteunen bij het 

onderhoud. De implementatie vindt plaats door middel van training 

met het virtual reality-systeem: VR, de mogelijkheid van realtime com-

municatie met de service-specialisten van AMAZONE en het creëren 

en aanbieden van leerstof met behulp van het uitgebreide reality- 

systeem (Augmented Reality: AR).



Original 
az

MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   26 07.10.17   12:12

26 27

MI6344_ED_10_2017_6c_de.indd   27 07.10.17   12:12

Uw machines worden blootgesteld aan extreme belastingen. 

De kwaliteit van de AMAZONE onderdelen en slijtdelen bieden 

u de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid die u nodig heeft 

voor efficiënte grondbewerking, nauwkeurig zaaien, profes-

sionele bemesting en succesvolle gewasbescherming.

Alleen originele onderdelen en slijtdelen zijn in werking en 

duurzaamheid exact afgestemd op de AMAZONE-machines. 

Alleen deze garanderen een optimaal werkresultaat. Originele 

onderdelen tegen een eerlijke prijs betalen zichzelf terug.

Kies daarom voor het origineel. 

De voordelen van originele onderdelen en slijtdelen

 Kwaliteit en betrouwbaarheid

 Innovatie en capaciteit

 Directe beschikbaarheid

 Hogere inruilwaarde van de gebruikte machine

AMAZONE Service

Met de Internet-Tool “E-Learning” heeft AMAZONE het 

serviceaanbod op zijn homepagina onder www.amazone.de/ 

e-learning met een nuttige functie uitgebreid. “E-Learning”  

is een interactieve rijopleiding waarmee men de bediening 

kan trainen van een complexe machine op een pc of tablet. 

Deze nieuwe service biedt de bestuurders de mogelijkheid 

zich al voor het in gebruik nemen vertrouwd te maken met 

de bediening van een nieuwe machine. Maar ook ervaren 

chauffeurs kunnen hiermee hun kennis opfrissen om het 

potentiële vermogen van de machine nog beter te benutten.

AMAZONE “E-Learning” –  
De nieuwe chauffeurstraining op de PC

U kunt beter meteen  
voor het origineel kiezen

Daarvoor maken wij gebruik van onze deskundige dealers. 

Ook voor service zijn zij de betrouwbare partners voor land-

bouwers en loonwerkers. Door permanente bijscholing en 

opleiding zijn de dealers en hun servicemonteurs altijd over 

de laatste stand van de techniek geïnformeerd.

De tevredenheid van onze klanten  
is het belangrijkste doel

De basis voor onze wereldwijde logistiek voor onderdelen  

is het centrale onderdelenmagazijn in het moederbedrijf, 

Hasbergen-Gaste. Deze zorgt voor een optimale beschik-

baarheid van onderdelen, ook voor oudere machines.

In het centrale onderdelenmagazijn Hasbergen-Gaste verlaten 

de voorradige onderdelen, die tot 17:00 uur kunnen worden 

besteld, nog dezelfde dag ons huis. 34.000 verschillende 

onderdelen en slijtdelen worden door ons ultramoderne 

opslagsysteem geordend en opgeslagen. Dagelijks worden 

bijna 800 bestellingen aan onze klanten verzonden.

Wij bieden optimale  
onderdelenservice
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Technische gegevens

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet bindend! Vanwege de diverse uitrustingen kunnen de technische gegevens afwijken. 

Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land. 

ED 3000-C  

star

ED 4500-C  

star

ED 6000-C  

star

ED 4500-2C  

opklapbaar

ED 6000-2C  

opklapbaar

ED 6000-2FC  

opklapbaar

ED 9000-KR/  

ED 12000-KR

Uitvoering Special Super Special Super Special Special Super Special Super Special Super Special

Werkbreedte (m) 2,80 – 3,20 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40 4,20 – 4,80 5,40 – 6,40 5,40 – 6,40 8,40 – 12,60

Aantal zaaiaggregaten 4, 5, 6 6, 8 8  – 12 6, 7 8, 9 8, 12 12, 15, 18/18, 21

Mogelijke rijenafstanden (cm) 45 – 80 45 – 80 45/50/70/75/80 60 – 80 60 – 80 45 – 80 45 – 80

Zaaiaggregaten Contour of Classic

Mogelijke banden 10.0/75-15 31x15,5/15
10.0/75-15  

(KR = 550/60-22.5)

Transportbreedte (m)  
bij 75 cm rijenafstand

3,00 4,06 6,00 3,00 3,00 5,80

Transportbreedte (m)  
afhankelijk van de rijenafstand

3,00 4,00 – 4,31 5,40 – 6,40 3,00 3,00 – 3,25 5,80

Transportlengte (m) 2,40 – 2,60 2,40 – 2,60 2,90 – 3,10 2,80 – 3,00 2,90 – 3,10 11,40

Aandrijving verenkeling mech. hydr. mech. hydr. mechanisch mech. hydr. mech. hydr. mech. hydr. mechanisch

Korrelafstand 3,1 cm tot 86,9 cm afhankelijk van de toegepaste verdeelschijf

Turbine-aandrijving
Koppelingsas met vrijloop, toerental koppelingsas 540 t/min-1, 710 min-1 of 1.000 t/min-1  

optioneel hydraulische turbineaandrijving (niet voor ED 6000-C Special)
hydraulisch

Verenkelingsorgaan
Verenkelingsschijven  

voor maïs, zonnebloemen, suikerbieten, koolzaad, soja, gierst, veldbonen, erwten

Volume kunstmesttank (l) 900 1.100 900 / 1.100 1.100 1.500 – 2.000 –

Aandrijving kunstmestdosering mech. elekt. mech. elekt. mechanisch mech. elekt. mech. elekt. mech. elekt. –

Vulhoogte kunstmesttank (m) 1,78 1,78 1,91 1,78/1,91 1,91 1,60/1,78 –
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