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Pneumatische zaaicombinatie 
Grondbewerking en opbouwzaaimachine

  “De zaaicombinatie van AMAZONE is comfortabel, eenvoudig 

en nauwkeurig.”

(“Fortschrittlicher Landwirt” – Vergelijkingstests 

pneumatische zaaicombinaties · 05/2016)

  “De afgedraaide hoeveelheid zaad werd onder alle omstandig-

heden exact aangehouden, de veldopkomst was voortreffelijk.”

(“Fortschrittlicher Landwirt” – Vergelijkingstests 

pneumatische zaaicombinaties · 05/2016)
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Zaadbedbereiding en zaaien – 
Alles uit één hand!

Gebruik de sterke punten 
van de zaaicombinatie!

De opbouwzaaimachine AD-P Special kan zowel op een 

 rotorkopeg KE of een rotorcultivator KX/KG worden gemon-

teerd. Voor de keuze van de naloopwalsen zijn verschillen-

de typen beschikbaar, zodat een complete unit voor de 

grondbewerking perfect kan worden aangepast aan de 

plaatselijke bodemomstandigheden. 

Dankzij de intelligente bevestigingspunten kan de grond-

bewerkingsmachine eenvoudig binnen enkele minuten van 

de opbouwzaaimachine worden gescheiden. Daardoor kan 

de rotorkopeg of rotorcultivator ook zeer goed voor sologe-

bruik worden ingezet.  
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Slim 
en efficiënt 

Het concept 

Rotorkopeg KE of 

 rotorcultivator KX/KG

Met naloopwals

 Tandenpakkerwals PW

 Trapeziumringwals TRW

 V-ringwals KW of 

 V-ringwals met Matrix bandenprofiel KWM

Opbouwzaaimachine 

AD-P 3001 Special
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  Comfortabele instelling door universeel bedieningsgereedschap

  Instellen van de egalisatiebalk. Door de geleiding via de nalooprol 

is geen aanpassing van de werkdiepte nodig

  Eenvoudige en exacte instelling van de werkdiepte met excentrische pennen

  Optioneel hydraulische instelling van de werkdiepte vanuit de cabine

  Grote vrije ruimte tussen de tanden en boven de werktuigendragers – voor extreme 

 hoeveelheden stro

  Met Long-Life-Drive-aandrijfsysteem, voor extreme belastbaarheid en lange levensduur

  Met Quick + Safe systeem, beproefd snelwisselsysteem voor de tanden met geïntegreerde 

steenbeveiliging

   Robuuste bouw, de tandendragers en as zijn uit één stuk zijn gesmeed

  Zeer stabiel, vanwege het hoge frame en de sterke tandwielgoot met dubbele bodem 

  Veelzijdig walsenprogramma biedt voor alle grondsoorten een geschikte keuze

Rotorkopeg KE en 
 rotorcultivator KX/KG

Top argumenten:

Optioneel met “tanden op sleep” of 

“tanden op grip”

Voor alle rotorkopeggen en rotorcultivatoren 
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Tandendrager en tandenas 

uit een stuk 
 gesmeed

De rotorkopeggen KE en de rotorcultivatoren KX en KG met de werkbreedte van 3 m, 

3,5 m en 4 m zijn bijzonder geschikt voor sologebruik of voor het zaaien in combinatie 

met een opbouwzaaimachine. Uitgerust met de geschikte nalooprol wordt een zeer 

goede verdichting gerealiseerd. 

Zeer stabiel 
dankzij hoog frame 
& sterk gootprofiel 

Tanden-snelwisselsysteem

Geïntegreerde steenbeveiliging
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Rotorkopeg of rotorcultivator
De allrounders voor de zaadbedbereiding

De rotoreggen en rotorcultivatoren zijn zoals gewoonlijk 

universeel inzetbaar voor de zaadbedbereiding. Geen andere 

grondbewerkingsmachine kan zo flexibel op zowel geploegde 

als ongeploegde akkers worden ingezet. In combinatie met 

een aan- of opbouwzaaimachine is dit voor veel bedrijven 

de juiste oplossing.

Ongeacht, of u voor een rotorkopeg of de rotorcultivator 

kiest, beide grondbewerkingswerktuigen van AMAZONE 

garanderen hoge stabiliteit en de hoogste kwaliteit.

Altijd de juiste keuze

  KG 3001 Super met sporenwissers en V-ringwals 

met matrixbandenprofiel KWM 600 voor sologebruik



8 9Rotorkopeg en rotorcultivator | De typen

AMAZONE: 10 tandendragers

Bij AMAZONE-rotoreggen en -rotorcultivatoren zijn de tan-

den in een speciale hoekpositie, ten opzichte van elkaar, 

 ingesteld. Dit garandeert een gelijkmatige verkruimeling 

van de bodem en zorgt ervoor dat de machine zeer rustig 

loopt. Bovendien worden hierdoor trillingen en piekbelas-

tingen voorkomen. De machines worden ontzien op beno-

digd vermogen en brandstof wordt bespaard.

De versprongen opstelling van de tanden 
staat garant voor een rustige loop

  10 werktuigdragers op 3 m werkbreedte bieden u meer vrije 

ruimte, meer stabiliteit en grote doorgang.

Op de stenen testbaan worden alle AMAZONE-grondbe-

werkingsmachines en nieuwe ontwikkelingen in het kader 

van de seriecontrole onder de hoogste belastingen continue 

getest om voorbereid te zijn op de meest uiteenlopende 

praktische toepassingen. Dit geeft u de benodigde bedrijfs-

zekerheid voor alle AMAZONE-rotorkopeggen en rotorculti-

vatoren.

Het extreme steentesttraject

  Rotorcultivator KG 3001 Special 

met trapezriumringwals

VIDEO
www.amazone.de/Testtrack
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Long-Life-Drive is het aandrijfsysteem, dat bij de AMAZONE 

rotorkopeggen en rotorcultivatoren zorgt voor een lange 

 levensduur, een maximaal rustige loop en hoge inruilwaarde. 

Tandwielen en lagers lopen in een oliebad en zijn geheel 

onderhoudsvrij en vrij van smeernippels.

1   Robuuste aandrijfkast

2   Extra geharde rechte tandwielen met grote vertanding

3   Door het in lijn frezen na het lassen zijn er exacte af-

standen tussen alle lagerbussen, dit voor een maximaal 

rustige loop

4   Zwaar belastbare kegellagers met grote lagerafstand

5   Veel ruimte tussen werktuighouders en gladde bodem, 

voor mulchzaaien zonder verstoppingen en optimale 

doorgang

6   Dubbele afdichting met cassette-afdichtring tegen 

olielekkage en labyrintafsluiting tegen het naar binnen 

trekken van plantenvezels en vuil

7   Tandendrager en as uit een stuk gesmeed en met grote 

asdoorsnede. 

Rotorkopeg KE ∅∅ = 45 mm/

Rotorcultivator KG en KX ∅∅ = 60 mm

8   Quick + Safe-System voor verwisselen van de tanden 

zonder gereedschap en geïntegreerde stenenbeveiliging

Kwaliteit met systeem

Voor alle rotorkopeggen en rotorcultivatoren 

  “De bediening van de rotorcultivator is ons goed 

bevallen.”

(“profi” – Praktische test met de zaaicombinatie 

Cataya 3000 Super · 07/2018)
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Voor KE, KX en KG meer dan 75.000 tevreden klanten

De tanden worden in de uitsparing van de tandenhouders 

geschoven en met een splitpen geborgd. Eenvoudiger en 

sneller kan het niet. Het is niet nodig om bevestigingsbouten 

aan te draaien. Ook het ombouwen van tanden “op grip” 

naar tanden “op sleep” kan snel en gemakkelijk worden 

 uitgevoerd. De gesmede tanden van speciaal gehard staal 

zijn elastisch en slijtvast.

Door de verende tandenbevestiging kunnen de tanden voor 

stenen uitwijken. De tanden zijn in het midden van de tan-

dendrager in de uitsparing vastgeklemd. Deze uitsparing 

wordt dan naar buiten toe groter, zodat het horizontale deel 

van de tanden bewegelijk kan draaien. Als de tandpunten 

stenen raken, worden harde schokken opgevangen. Deze 

tandenbevestiging zorgt voor een betrouwbare werking op 

grond met veel stenen en bij de KX en de KG kunnen de 

tanden in de stand “tanden op grip” worden gezet.

Tanden-snelwisselsysteem Geïntegreerde steenbeveiliging

Rotorkopeg en rotorcultivator | Long-Life-Drive en Quick + Safe-systeem
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Superstabiel met grote vrije ruimte
Vergelijkt u zelf!

KE-tanden KX/KG-tanden 

slepend

KX/KG-tanden 

op grip Special

KG-tanden 

op grip Super

KX/KG 

aardappeltanden
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Met de HD-tanden biedt AMAZONE tanden die door de 

coating met hard metaal een drie keer langere levensduur 

hebben. 

Door het gebruik van de HD-tanden worden de kosten ver-

minderd en gelijktijdig op waardevolle werktijd bespaard 

voor het opnieuw instellen en vervangen van de tanden. 

HD-tanden, voor een nog langere 
gebruiksduur

Rotorkopeg en rotorcultivator | Opbouw chassis | Tanden

Door de grote hoogte van het frame, de absoluut gladde 

onderzijde van de tandwielgoot zonder vernauwing en de 

lange tanden ontstaan er grote vrije ruimten tussen de tan-

den en boven de tandendragers. Daardoor kan de rotorko-

peg zelfs extreem grote hoeveelheden stro en grondwallen 

probleemloos verwerken. De tanden gaan lang mee, zodat 

de kosten voor slijtdelen tot een minimum beperkt blijven. 

U krijgt een perfect gestructureerd zaadbed, dat een snelle 

opkomst van de jonge planten bevordert.

Grote vrije ruimte bij KE, KX en KG

De AMAZONE-rotorcultivatortanden verdelen grond en 

oogstrestanten gelijkmatig over de werkdiepte. Ook grote 

hoeveelheden organische restanten worden goed ingewerkt.

Voor de rotorcultivator KX en KG is voor elke eis een geschikte 

tand beschikbaar.

Inwerkingseffect

Vergelijking slijtage van de tanden

KX/KG-tanden 

stekend Special HD

*  De slijtage van de tanden is afhankelijk van de grondsoort, 

vochtgehalte, werksnelheid, werkdiepte.

KG op grip Special HD

met 

hardmetalen slijtlaag 

170 ha/in [g]*

KG op grip Special

zonder 

hardmetalen slijtlaag 

170 ha/in [g]*

STOP

Rijrichting

Beperkte levens-

duur van tanden

Ophoping 

van grond/

verstoppingen
Rijrichting

Gebruik 

lange tanden

Grondbeweging

350

300

250

200

150

100

50

0
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Rotorkopeg KE – 
De robuuste lichtgewicht!

De rotorkopeggen KE, met de werkbreedten van 3 m, 3,5 m 

en 4 m, zorgen vooral op lichtere gronden voor een zeer goed 

zaadbed. Zowel als solo of in combinatie met een opbouw-

zaaimachine wordt met de op sleep staande tanden een 

fijn verkruimeld zaadbed gemaakt.

KE 3001 Special
  voor tractoren tot 

102 kW/140 pk

KE 3001 Super
  voor tractoren tot 

135 kW/180 pk

KE 3501 Super
  voor tractoren tot 

135 kW/180 pk

KE 4001 Super
  voor tractoren tot 

135 kW/180 pk

Rotorkopeg KE – De betrouwbare doorloper

Voordelen KE Special en KE Super:
  Fijn verkruimeld zaadbed 

  Eenvoudige wijziging van het werktoerental door het omsteken 

van de kegeltandwielen in de aandrijfkast 

  Licht, handzaam en stabiel, dankzij de dubbele frameconstructie

KE 3001 Super
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Verhouding 1:1

Een eenvoudige haakse aandrijving keert het vermogen 

slechts eenmaal om en gaat direct over op de tandenhouder.

  Hiermee bespaart u brandstof. Minder tandwielen bete-

kenen minder interne weerstand, een lage warmteont-

wikkeling en minimale slijtage. 

  De hoge draaimomenten ontstaan pas direct op de assen 

van de tanddragers. Dat zorgt voor duurzaamheid, grote 

veiligheid en beschermt de tractor.

De directe manier!

Toerentallen

540 aftakas 750 aftakas 1.000 aftakas

152 t/min 212 t/min 282 t/min

200 t/min 280 t/min 373 t/min

  De tandendrager en as zijn uit 

één stuk gesmeed. De asdoorsnede 

bedraagt 45 mm.
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Rotorcultivator KX – 
De allrounder

De rotorcultivator KX, met een werkbreedte van 3 m, is bij-

zonder geschikt voor de zaadbedbereiding op gemiddelde 

tot zware grond.

KX 3001
  voor tractoren tot 

142 kW/190 pk

Rotorcultivator KX 3001
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Tanden op grip Tanden op sleep

Met de rotorcultivator KX, in 3 m werkbreedte voor tractoren 

van de 190 pk-klasse, staat een zeer flexibel werktuig ter 

beschikking voor de aftakasaangedreven grondbewerking, 

die zowel als rotorkopeg of als rotorcultivator kan worden 

gebruikt.

Veel landbouwers willen een combinatiemachine inzetten 

voor verschillende bodem- en werkcondities. Zo willen ze 

op moeilijke grond bij het mulchzaaien een rotorcultivator 

met “tanden op grip” gebruiken en op een lichtere, stenige 

grond een rotorkopeg met “tanden op sleep” om de stenen 

in de ondergrond te drukken.

Tot nu toe werden de tanden vaak simpelweg omgedraaid 

van “op sleep” naar “op grip”. Het eindresultaat is in derge-

lijke gevallen vaak niet zoals gewenst, omdat alleen speciale 

op de plaatselijke condities afgestemde tanden een opti-

male prestatie kunnen leveren.

Flexibel en effectief

Het bewezen tanden-snelwisselsysteem maakt het mogelijk 

om de KX in uiterst korte tijd uit te rusten tot een machine 

die volledig is afgestemd op de plaatselijke bodemcondities, 

en dat zonder het gebruik van gereedschap. 

Er worden rotorkopegtanden of rotorcultivatortanden in de 

gleuven van de tandendragers geschoven. Deze worden met 

pennen en splitpennen vastgezet. Eenvoudiger en sneller 

gaat het niet. Er hoeven geen tandbevestigingsbouten aan-

gedraaid te worden. 

Met de rotorcultivatortanden wordt de KX in de tandopstel-

ling “op grip” gebracht, wanneer er zware grond moet wor-

den bewerkt. De “tanden op grip”-positie heeft met name bij 

het mulchzaaien bewezen dat intensieve vermenging van 

de grond en organische restanten gewaarborgd is.

Tanden-snelwisselsysteem

  Korte ombouwtijd door beproefd snelwisselsysteem voor de tanden

  Zeer flexibel in gebruik – kan naar keuze met slepende tanden of op grip staande tanden worden gebruikt

  Meer stabiliteit – versterkt gootprofiel, grotere asdoorsnede en sterkere tanden

  Zonder problemen losmaken van harde grond

  Intensieve vermenging van stro en ander organisch materiaal

Voordelen rotorcultivator: 
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Rotorcultivator KG

Rotorcultivator KG 3001 Special

De rotorcultivator KG Special, met de werkbreedten van 3 m, 

3,5 m en 4 m, zijn bijzonder geschikt voor de zaadbedberei-

ding op zware grond en voor het mulchzaaien.

KG 3001 Special
  voor tractoren tot 

161 kW/220 pk

KG 4001 Special
  voor tractoren tot 

161 kW/220 pk

De rotorcultivatoren KG Super met 3 m, 3,5 m en 4 m werk-

breedte zijn uitgerust met een krachtige aandrijfkast voor 

tractorvermogens tot 300 pk. De KG Super heeft standaard 

versterkte tanden en kan optioneel met hydraulische diepte- 

instelling en oliekoeler worden besteld.

KG 3001 Super 
  voor tractoren tot 

220 kW/300 pk

KG 4001 Super
  voor tractoren tot 

220 kW/300 pk

Rotorcultivator KG Special – 
De universele genie

Rotorcultivator KG Super – 
De “krachtpatser”

KG 3501 Special
  voor tractoren tot 

161 kW/220 pk

KG 3501 Super
  voor tractoren tot 

220 kW/300 pk
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“Tanden op grip”

Tand KG Special Tand KG Super
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De “tanden op grip”-positie bewijst zich nog het meest bij 

het mulchzaaien, omdat een intensieve vermenging van de 

grond en organische reststoffen is gewaarborgd.

De “tanden op grip” breken de grond van onderaf open. 

Grove gronddeeltjes worden verder geworpen dan fijne. 

Hierdoor zit de fijne aarde met name in het onderste 

 gedeelte van het bewerkte gebied, terwijl de grovere 

 kluiten aan het oppervlak blijven. 

Het zaaigoed komt dus in het gedeelte met de fijne aarde 

terecht. De grovere delen aan het oppervlak beschermen 

tegen verstopping, uitdroging, wind- en watererosie en 

 geven jonge plantjes schaduw. Zo zijn de omstandigheden 

voor een goede plantenontwikkeling optimaal.

Ontmengingseffect van de 
rotorcultivatoren

Rotorcultivator KG 

met tanden op grip V-ringwals KWEgalisatiebalk

KG 3001 Special met AD-P 3001 Special 
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Stabiele tandwielgoot

Tandendrager en as zijn uit één stuk hoogwaardig staal 

 gesmeed. De asdiameter bedraagt maar liefst 60 mm. 

De kegelrollenlagers van de tandendrageras zijn op grote 

afstand gelagerd. Aan de onderzijde wordt de rotoras opti-

maal afgedicht door een speciale cassettekeerring met een 

zeer lange levensduur. Een extra labyrintafdichting voor-

komt het binnendringen van plantenvezels.

Robuust rotorelement

Het hoge frame van 8 mm dikke geprofileerde goot met 

dubbele bodem en ingelaste lagerbussen is extreem torsie-

bestendig, om de hoge krachten, die optreden bij het trans-

port van zware pakkerwalsen en opbouwzaaimachines 

perfect te kunnen opvangen. Tandwielen en lagers lopen 

in oliebad en zijn daardoor geheel onderhoudsvrij – geen 

smeernippels.

  Tandendrager en as zijn uit één stuk 

gesmeed. De asdiameter bedraagt 

maar liefst 60 mm.

Verhouding 1:1

Stabiliteit 
is troef!
Rotorcultivator van AMAZONE
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Een uitrusting die indruk maakt!
Voor meer capaciteit en comfort voor alle rotorkopeggen en rotorcultivatoren

KG 3001 Super
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De egalisatiebalk nivelleert de stroom grond tussen de tan-

den en de wals en drukt de obstakels naar beneden. Met 

het universele gereedschap kan de hoogte van de egalisa-

tiebalk worden ingesteld. Onafhankelijk van de werkdiepte 

blijft de hoogte van de egalisatiebalk behouden, omdat de 

balk parallel aan wals wordt geleid. De geïntegreerde over-

belasting beveiliging zorgt dat de egalisatiebalk bij grote 

obstakels naar boven kan uitwijken. 

Op verzoek kan de egalisatiebalk ook niet worden 

 gemonteerd.

Egalisatiebalk 

Smal kouter, hartvormig kouter en vleugelschaar

Bij gebruik op grondsoorten die gevoelig zijn voor verdich-

ting en met beperkte werkdiepte, zijn de optionele tactor-

sporenwissers zinvol. Deze maken de vastgereden sporen 

achter de banden van de tractor los. De positie van de spo-

renwissers kan horizontaal en verticaal worden aangepast. 

Afhankelijk van de grondsoort en de toepassing van de 

 machine kunnen de sporenwissers met verschillende uit-

voeringen worden uitgerust. De overbelastingsbeveiliging 

zorgt in alle posities voor een constante uitbreekkracht.

Tractorsporenwissers

De nieuw ontwikkelde zijplaten zijn verend gelagerd. Door 

de ophanging kunnen de zijplaten met sleufgat worden 

versteld en bij slijtage eenvoudig worden vervangen. Voor 

het instellen is alleen het meegeleverde instelgereedschap 

nodig.

Zijplaten

Rotorkopeg en rotorcultivator | Uitrusting

 Instelbare egalisatiebalk  Verende zijplaten 

  “De onderste slijtplaat kan eenvoudig in de diepte worden ver-

steld: bouten losdraaien en de plaat in de gewenste ‘inkeping’ 

schuiven, bouten vastdraaien en klaar.”

(“dlz agrarmagazin” – Testbericht Cataya Super · 01/2017)

  “De egalisatiebalk wordt hier door de naloopwals op diepte 

gehouden. Deze hoeft niet meer bijgesteld te worden, wanneer 

de rotorcultivator dieper moet werken.”

(“dlz agrarmagazin” – Mechanica treft elektronica · 01/2017)
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Instelling van de werkdiepte – 
Exact en comfortabel

De optionele hydraulische diepteverstelling van de rotor-

cultivator KX/KG biedt de bestuurder nog meer comfort en 

mogelijkheden dan vroeger, omdat de egalisatiebalk paral-

lel ten opzichte van de wals wordt geleid en bij verandering 

van de werkdiepte niet hoeft te worden bijgesteld. 

Indien nodig, bijvoorbeeld bij dieper werken op de kopakker, 

kan de werkdiepte van de rotorcultivator eenvoudig vanuit 

de cabine worden ingesteld. Hierdoor kan direct op ver-

schillende bodemomstandigheden worden gereageerd. 

Hydraulische diepteverstelling KX/KG

Omdat de wals en de egalisatiebalk parallel worden geleid, 

kan de werkdiepte zeer eenvoudig en gemakkelijk worden 

ingesteld. Door het eenvoudig verdraaien van de excentri-

sche pen kan de werkdiepte gemakkelijk worden aangepast 

aan de toestand van de grond en de werkomstandigheden.

Mechanische diepteverstelling

  Mechanische diepteverstelling   Parallelle geleiding van de wals

  Hydraulische diepteverstelling KX/KG
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Diepwoeler
Alles in één bewerking

De compact gebouwde diepwoeler TL maakt met zijn 

4 tanden de bodem tot 25 cm diepte los. Optioneel biedt 

AMAZONE daarmee de mogelijkheid zaadbedbereiding uit 

te voeren zonder te ploegen met grote hoeveelheden stro. 

Deze no-tillage zaadbedbereiding met diepwoelen in één 

werkgang voorkomt bodemverdichting.

Diepwoeler TL 3001

  Standaard worden de 30 cm vleugelscharen gebruikt. Optio-

neel zijn er ook breed losmakende 60 cm vleugelscharen en 

verlengstukken voor de zijplaten. 

Rotorkopeg en rotorcultivator | Diepteverstelling | Diepwoeler TL

Diepwoeler 

TL 3001

Werkbreedte (m) 3,00

Transportbreedte (m) 3,00

Aantal diepwoeltanden 4

Breedte vleugelschaar (cm) 30 (60 cm optioneel meegeleverd)

Framehoogte (mm) 1.000

Gewicht (kg) 494
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De belangrijkste taak van een wals is het verdichten. Van-

wege de vele mogelijke eisen (zaad/grondomstandigheden/

hefvermogen van de tractor) is er keuze uit veel verschillende 

walsen. Zo kan er altijd voor elke soort zaad en grondsoort 

de geschikte wals worden geselecteerd. Omdat de opbouw-

zaaimachine direct op de wals steunt, wordt het totale ge-

wicht veilig gedragen, waardoor optimale werking is gega-

randeerd.

Walsen met een grote diameter dragen beter, omdat het 

gewicht op een groter oppervlak inwerkt. Bovendien lopen 

walsen met een grote diameter veel stiller dan walsen met 

een kleine diameter. AMAZONE-walsen hebben daarom 

grote diameters van 500 mm tot 600 mm. Deze voordelen 

zijn vooral merkbaar bij hogere zaaisnelheden met een 

exacte zaadaflegging.

Metalen koordlagen 

voor optimale 

 stabiliteit en een 

perfecte zitting

Over het algemeen presteren gesloten rollen beter op losse 

en lichte grond dan open rollen. Ook hebben gesloten wal-

sen de neiging minder te kleven. Precies om deze reden zit 

in de V-ringwals en de V-ringwals met matrixbandenprofiel 

de rubberringen op een gesloten buis. Wanneer de ringen 

in de losse bodem zinken, zal deze de buis over de gehele 

lengte dragen.

Vastplakken, dichtslibben en verstoppen behoren tot het 

verleden.

Gesloten wals

Robuuste walsmantel van staal

Schokdemping 

door luchtkussen

Afstandsring 

met vuil-

afstotend 

 oppervlak

Gevarieerd walsenprogramma –
de juiste wals voor elke locatie

Kiest u zelf! Grote diameter
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Door een strooksgewijze verdichting is het mogelijk om 

een optimale bodemgesteldheid te creëren, die zich aanpast 

aan de actuele weersomstandigheden en zo de voorwaar-

den verzekert voor een snelle en gelijkmatige opkomst van 

de planten. De strooksgewijze verdichting is dus een verze-

kering voor tijdig zaaien. Bovendien wordt een homogene 

en goed verdichte strook zonder enige sporen achtergelaten. 

In vergelijking met walsen met profielen over het volledige 

oppervlak is dit een beslissend voordeel, dat vooral de rus-

tige loop van de kouters beïnvloedt.

1)  In geval van grote droogte – Principe van een 
 waterpomp:

  Bij zeer droog weer – principe van de waterpomp: 

 stroken zorgen voor direct bodemcontact in de zaaivoor. 

Daardoor kan het capillaire water ook onder droge om-

standigheden bij de zaailingen komen. Een strooksge-

wijze verdichting zorgt ervoor, dat uw grond als een 

 waterpomp werkt.

2) Bij veel vocht – Principe van drainage:
  De losse bodem neemt de regen goed op en slaat deze 

op. Grote hoeveelheden neerslag sijpelen gewoon in de 

ongewalste losse zones weg. Bodemerosie wordt hier-

door voorkomen. Uw grond werkt hier als een drainage. 

Tussen de rijen blijft zelfs op zware, natte grond nog 

voldoende losse aarde beschikbaar om het zaad met 

losse grond te bedekken.

3) Gasuitwisseling – Principe van longen:
  In de losse grond vindt verder een gasuitwisseling 

plaats, zodat de wortels kunnen ademen.

De gerichte verdichting –
voor de beste opkomst van planten en hogere opbrengsten!

Strooksgewijze verdichting De zaaiverzekering!
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Trapeziumringwals 
TRW/500 mm/600 mm

De trapeziumringwals TRW zorgt met haar trapeziumvormi-

ge ringen voor een strooksgewijze verdichting. Door het 

hoge draagvermogen zinken de trapeziumringen op lichte 

grond niet te diep in de bodem. 

  Goed draagvermogen

  Strooksgewijs naverdichten

  Voldoende fijne grond

  Standaard met slijtvaste afstrijkers door hardmetalen 

coating

  “De wals heeft een hoog draagvermogen, een lagere rol-

weerstand en een gerichte voorverdichting van de zaadrijen – 

de beste voorwaarden voor een gelijkmatige veldopkomst. 

En zelfs onder ongunstige omstandigheden bleef er niets 

meer te wensen over.”

(“profi” – Praktische test met de zaaicombinatie 

Cataya 3000 Super · 07/2018)

Tandenpakkerwals 
PW/600 mm

De tandenpackerwals PW drijft zichzelf goed aan en zorgt 

met de op grip staande tanden voor een complete verdich-

ting van het oppervlak. 

Door deze eigenschappen is de tandenpackerwals zeer uni-

verseel te gebruiken. 

  Verdichten van het gehele oppervlak over de volle 

 werkbreedte

  Zonder verstoppingen, ook op kleverige gronden bij 

veel stro

  Standaard slijtvaste met hardmetaal beklede afstrijkers 

(3 tot 5 keer langere levensduur dan onbeklede afstrij-

kers)

  Diepliggende afstrijkers zorgen ook op vochtige onder-

grond voor een gelijkmatig oppervlak

Het walsenprogramma
Voor alle rotoreggen, rotorcultivatoren en aanbouw-compacte schijveneggen
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V-ringwals 
KW/520 mm/580 mm

De V-ringwals KW beschikt over een breed scala toepas-

singsmogelijkheden. Door haar constructie is in bijna alle 

soorten grond een streepsgewijze verdichting onder bijna 

alle omstandigheden gegarandeerd. 

Vastplakken, dichtslibben en verstoppen behoren tot het 

verleden.

  Universeel geschikt voor alle bodemtypen en -condities 

  Strooksgewijs naverdichten

  Zelfs op zware grond blijft er voldoende losse aarde over 

om het zaad optimaal te bedekken 

  Geschikt voor alle weersomstandigheden, vochtig of 

droog 

  Rustige loop van de zaaikouters door de voorgevormde 

zaaivoor

V-ringwals met matrix bandenprofiel 
KWM/600 mm

De V-ringwals KWM biedt met het matrix bandenprofiel 

een bijzonder goede zelfaandrijving. Door het matrix ban-

denprofiel kan de wals meer fijne grond produceren.

  Strooksgewijs naverdichten

  Matrix bandenprofiel voor verbeterde zelfaandrijving 

  Betere verkruimeling ook onder zware omstandigheden 

  Rustige loop van de zaaikouters door de voorgevormde 

zaaivoor

  Geschikt voor alle weersomstandigheden, vochtig of 

droog

Walsen | Overzicht
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Roller Drill Systeem RDS
Het systeem voor een betere opkomst van het zaad 
en een hogere opbrengst

Een gelijkmatige opbouw van de zaaivoor schept de voor-

waarden voor een absoluut rustige loop van het zaaikouter 

en daarmee een exacte zaaidiepte. Daarom kunt u sneller 

zaaien dan met alle andere walsen mogelijk is. Het principe 

“Eerst walsen, dan zaaien” zorgt ervoor dat u, onafhankelijk 

van de grondsoort, toestand van de bodem en rijsnelheid, 

het zaad op een constante diepte kunt afleggen en daarmee 

betere voorwaarden schept voor een goede opkomst van 

het zaad

Eerst walsen, dan zaaien

Zo functioneert het 
Roller Drill Systeem

Rotorcultivator KG 

met tanden op grip V-ringwals KWEgalisatiebalk
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RDS-voordelen samengevat:

1)  Gecontroleerde naverdichting van de zaai-
voor met de V-ringwals: Om het zaad opti-

maal van water te voorzien, drukt de V-ring 

de bodem in stroken aan direct in de zaairij.

2)  Gecontroleerde zaadaflegging met RoTeC- 
Control-schijfkouters: In het spoor van de 

naverdichte stroken lopen de RoTeC-Control- 

scharen bijzonder rustig, maken een exact 

gevormde zaaivoor en leggen het zaad af op 

de aangedrukte grond in de zaaivoor.

3)  Gecontroleerde inbedding van het zaad met 
de rolleneg: De eg bedekt het zaad met in-

stelbare intensiteit met losse aarde. De rollen 

drukken de grond boven het zaad extra aan.

RoTeC-Control-schijfkouter Rolleneg
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Pneumatische opbouwzaaimachine 
AD-P Special

  Grote, centrale en compacte zaadtank 

tot 1.500 l trechterinhoud. Voor een hoge 

slagvaardigheid

  Hoog comfort en korte insteltijden door goed bereikbare 

 doseerunits 

  De elektrische doseeraandrijving zorgt voor een nauwkeurige afgifte en eenvoudige kalibratie

  Verschillende doseerrollen om voorbereid te zijn voor de meest uiteenlopende zaden en 

 zaaihoeveelheden

  Hoge besparing op zaaigoed door elektrische halfzijdige schakeling van de segmentenverdeelkop

  Eenvoudige instelling van asymmetrische rijpaden dankzij segmentenverdeelkop

  Compatibel met de nieuwste grondbewerkingsgeneratie KE/KX/KG

  Optionele, comfortabele en traploze instelling van de schaardruk vanuit de tractorcabine met 

goed afleesbare schaalverdeling

Top argumenten:
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Modernste ISOBUS-
communicatie

Zaadtank van 

850 l of 1.250 l 
en 1.500 l (met opzetranden)

Met  RoTeC-Control-
enkelvoudige zaaischijven 

of WS-scharen

De pneumatische opbouwzaaimachine AD-P Special is de ideale zaaimachine voor 

kostenbesparend en nauwkeurig zaaien. In combinatie met de eg KE of de rotorcul-

tivator KX en KG creëert de AD-P Special een ideaal zaaibed in werkbreedtes van 3 m, 

3,5 m en 4 m. Met een trechtervolume van 850 l tot 1.500 l is de zaaicombinatie een 

krachtige machine, vooral voor ploegen en mulchzaaien.

MEER INFORMATIE
www.amazone.de/ad-p-special

Met  3,0 m, 3,5 m en 4 m werkbreedte
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AD-P Special

De compacte, voordelige 
 opbouwzaaimachine

De compacte pneumatische opbouwzaaimachine 

AD-P Special is voor middelgrote bedrijven ontwikkeld. 

 Leverbaar met 850 l en 1.250 l zaadtank, kan de AD-P Special 

worden uitgebreid tot 1.500 l met een 250-l opzetrand.

De opbouwzaaimachine wordt met een universele kop-

peldriehoek op de grondbewerkingsmachine gemonteerd.

Grote zaadtank

De zaadtank heeft een grote vulopening. Daardoor kan 

hij snel worden gevuld met bigbags, bak van de voor-

lader, maar ook met zakken. Door zeven wordt het 

doseermechanisme veilig beschermd tegen vreemde 

voorwerpen. In de zaadtank zit geen verdeelkop en 

verdeelslangen. De zaadtank kan gemakkelijk worden 

gereinigd en biedt goed zicht in de binnenkant.

Trapeziumring-

wals (naar keuze 

andere wals)

RoTeC-Control- 

schijfkouters (naar 

 keuze sleepkouters)

Rotorcultivator 

(naar keuze 

rotorkopeg)

Type Werkbreedte

AD-P 3001 Special 3,0 m

AD-P 3501 Special 3,5 m

AD-P 4001 Special 4,0 m

Uw voordelen:
  Compacte opbouwmachine

  Grote, centrale zaadvoorraadbak

  Gering benodigd hefvermogen

  Snel, eenvoudig vullen en 

 leegmaken
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Een bijzonder brede, via traptreden bereikbaar laadplatform 

vergemakkelijkt het vullen van de zaaimachine. Eenvoudig 

vullen van de zaadtank kan met de vulvijzel van de aan-

hanger, met bigbags of met een laadschop. Het eenvoudig 

te bedienen afdekrolkleed sluit de zaadtank stof- en regen-

dicht af.

Gemakkelijk vullen

Hydraulische markeurs

De markeurs bij alle AD-P worden met een hydraulische 

schakelautomaat verticaal opgeheven of weer neergelaten. 

Daardoor kan dicht tegen de perceelgrens en langs hinder-

nissen worden gezaaid. Om het gewicht van de markeur en 

daarmee het zwaartepunt van de zaaicombinatie verder 

naar de tractor te verplaatsen, worden de markeurs direct 

aan de rotorcultivator of rotorkopeg gemonteerd. Het grote 

voordeel van deze variant is dat de markeurs ook kunnen 

worden gebruikt bij sologebruik van de grondbewerkings-

machine, bijv. bij het voor-rotoren of in combinatie met een 

precisiezaaimachine. Bovendien wordt het spoor door de 

schuin geplaatste armen ook op akkers met grove kluiten 

goed gemarkeerd. De markeurarmen met ingebouwde veer 

verminderen bovendien de belasting die bij hoge krachten 

kunnen optreden.

Sleeptandeneg Rolleneg

  Zaadtank met 

850 en 1.250 l

  Opzetrand met 

250 l

  “Een ander mooi detail is het oprolbare afdekkleed, dat zich na 

het ontgrendelen van een zijdelingse veer vanzelf oprolt.”

(“top agrar” – Standaard elektrisch · 05/2016)



 

 

 

1
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Systeem Airstar: 
Betrouwbare doseeraandrijving
Eenvoudige instelling en gemakkelijk kalibreren

1   Elektrische doseeraandrijving: De AD-P is standaard en 

de Avant optioneel uitgerust met elektrische doseeraan-

drijving, en kan worden bediend met de AmaTron 3, door 

een willekeurige ISOBUS-terminal of met de AmaDrill+. 

Het kalibreren verloopt in combinatie met de elektri-

sche aandrijving comfortabel en volledig automatisch. 

De elektrische aandrijving biedt extra functies zoals het 

voor-doseren bij het begin van het veld en het verhogen 

of verlagen van de afgifte tijdens het werk. Voor het 

 registreren van de snelheid zijn voor de AD-P Special 

verschillende signaalbronnen beschikbaar. Naast de 

 radarsensor, stapwiel of GPS-signaal kan ook het snel-

heidssignaal van de tractor worden gebruikt.

2   Snel leegmaken: Het leegmaken van de zaadtank gaat 

snel en eenvoudig via het snel leegmaaksysteem, dat 

gemakkelijk bereikbaar is aan de zaadtank.

3   Verwijderen van resthoeveelheden: Voor het verwijde-

ren van de resterende hoeveelheid zaad wordt een schuif 

geopend en de tankinhoud wordt geleegd in de kali-

breergoot. 

4   Eenvoudig verwisselen van de doseerrollen: De doseer-

rollen kunnen in de doseerunit gemakkelijk worden ver-

vangen. Daardoor is het mogelijk alle soorten zaad en 

zaaihoeveelheden ook bij hoge werksnelheden nauw-

keurig en behoedzaam, met zeer goede lengteverdeling 

te doseren. 

De standaard elektrische aandrijving biedt de mogelijkheid 

zowel het snelheidssignaal en het signaal voor werkstand 

vrij te kiezen. Daarmee kunt u flexibel afhankelijk van de 

 situatie tussen verschillende signalen kiezen.

Signaal voor de werkstand en snelheid

Radar sensor

Stapwiel

Snelheid

Werkstand

TECU

ISOBUS

Sensor werkstand Signaalkabel of GPS-signaal

TECU
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Systeem Airstar: Perfect gedoseerd
Precieze en behoedzame dosering voor verschillende soorten zaad

Kalibreren met de TwinTerminal 3.0 Een goede bereikbaarheid van de doseerrollen maakt het 

 verwisselen eenvoudiger

Om het voordoseren, kalibreren en leegmaken verder te 

vereenvoudigen, biedt AMAZONE voor de AD-P in combi-

natie met AMABUS of ISOBUS het Comfort-Pakket 1 met 

TwinTerminal 3.0 aan. De TwinTerminal wordt met een 

magneetvoet rechtstreeks op de zaaimachine dicht bij de 

doseerorganen gemonteerd. Deze positie heeft een be-

langrijk voordeel: de bestuurder kan de bediening en het 

invoeren van gegevens direct bij de machine uitvoeren 

en bespaart daarmee het herhaaldelijk in- en uitstappen 

op de tractor.

De TwinTerminal 3.0 bestaat uit een water- en stofdichte 

behuizing met een 3,2 inch groot display en vier grote 

 toetsen voor de bediening.

Comfort-Pakket 1 met de TwinTerminal 3.0 Doseerrollen voor elke soort zaad

Speciale doseerrollen voor verschillende zaaihoeveelheden 

zorgen dat het zaad nauwkeurig en behoedzaam naar de 

verdeelkop wordt gedoseerd. Met de 3 standaard meegele-

verde doseerrollen kan 95 % van alle zaden worden gedo-

seerd. Voor maïs en bijzondere gewassen zijn extra doseer-

rollen verkrijgbaar. De verwisselbare doseerrollen zijn 

geschikt voor de volgende doseringen: fijn zaad (ongeveer 

< 15 kg/ha), middelzaad (ongeveer < 140 kg/ha), normaal 

zaad (ongeveer > 140 kg/ha).

  “De elektra zorgt ook voor meer comfort bij het afdraaien. 

Dankzij de externe bediening kan het gehele proces nu com-

pleet bij de doseerinrichting worden uitgevoerd.” 

(“top agrar” – veldtest Met lucht en stroom · 02/2015)

  „Onze testrijders waren enthousiast over de optionele Twin-

Terminal.“

(“Fortschrittlicher Landwirt” – Vergelijkingstests 

pneumatische zaaicombinaties · 05/2016)

 Doseerrollen

  7,5 ccm: Bijv. voor linnen, maanzaad

  20 ccm: Bijv. voor koolzaad, stoppelknollen, luzerne

  120 ccm: Bijv. voor groenbemesters, maïs, zonnebloemen

  210 ccm: Bijv. voor gerst, rogge, tarwe

  600 ccm: Bijv. voor spelt, haver, tarwe

20 ccm

210 ccm 600 ccm

120 ccm7,5 ccm
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  Voor zeer diep zaaien wordt de 

 dieptegeleideschijf aan een handgreep 

geheel weggenomen.

  RoTeC-Control-schijf met 

dieptegeleideschijf Control 10 

met 10 mm breed contactvlak.

RoTeC-Control-schijfkouter
De beproefde enkelvoudige zaaischijf – Perfecte aflegging van het zaad!

1
2

3

Zaaischijf

Dieptegeleiderol Control 25

Instellingen3

RoTeC-Control-scharen zijn onderhoudsvrij en werken nage-

noeg zonder slijtage. Ook bij grote hoeveelheden stro en 

plantenresten verstoppen ze niet. De opbouw van de zaai-

voor en de optimale aflegging van het zaad in de grond 

 gebeurt enerzijds door de zaaischijf en anderzijds door een 

vorentrekker. De elastische kunststof schijf voorkomt het 

aanhechten van aarde aan de zaaischijf, draagt bij aan de 

vorming van de zaaivoor en regelt exact de ingestelde 

werkdiepte.

Vorentrekker

300.000-keer bewezen!

Het onderhoudsvrije RoTeC-Control- 
enkelvoudige schijfkouter
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Druk op de eg
Kouterdruk

De zeer gelijkmatige en exact gecontroleerde dieptegeleiding 

van het RoTeC-Control-schijfkouter wordt bereikt met de 

dieptegeleideschijf Control 10 met 10 mm breed contactvlak 

of de dieptegeleiderol Control 25 met 25 mm breed contact-

vlak. Omdat de dieptegeleiding direct naast de zaaischijf is 

gemonteerd, werkt dit principe nauwkeuriger dan schijf-

koutersystemen waarbij de dieptegeleiderol achteraan is 

bevestigd. Met de dieptegeleide schijven of -rollen wordt 

de basisinstelling snel, eenvoudig en comfortabel met de 

schaardruk ingesteld. Indien nodig kan het zaaikouter met 

een raster verstelsegment in 3 stappen zonder gereedschap 

worden bijgesteld. 

RoTeC-Control-schijfkouters worden gebruikt tot 35 kg 

 kouterdruk. Hierbij is werkelijke effectieve kouterdruk bij 

AMAZONE naar verhouding hoger, omdat de druk niet over 

het kouter en de nalopende aandrukrol word verdeeld, maar 

uitsluitend op het zaaikouter werkt. Bij het zaaien van kool-

zaad en vroege gewassen onder droge omstandigheden 

kan zonder problemen met lagere kouterdruk worden 

 gezaaid. 

U kunt kiezen voor een rijenafstand van 12,5 of 15 cm.

  Zaaischijf uit gehard boriumstaal

  Geringe instelhoek voor minimale grondverplaatsing

  Slijtvaste kunststof schijf als instelbare dieptegeleiderol 

en voor reiniging van de zaaischijf.

De grote afstand tussen de achterste en voorste rij zaaikou-

ters garandeert zaaien zonder verstoppingen ook bij grote 

hoeveelheden stro. 

Met slechts één snijschijf per zaaikouter garandeert 

 AMAZONE dat ook op 12,5 cm rijenafstand en mulchzaaien 

het materiaal in hoog tempo zonder verstoppingen tussen 

de scharen doorloopt. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid door:

  “De RoTeC-zaaischijven en rolleneg zijn eenvoudig in te stellen.”

(“Fortschrittlicher Landwirt” – Vergelijkingstests 

pneumatische zaaicombinaties · 05/2016)
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Kouterpunt uit 

gehard gietstaalKoutersteun

Sabelschaarpunt Breedzaaischoen

De sabelschaarpunt werd ontwikkeld voor zeer ondiep zaaien 

op lichte grond of mulchzaaien met een matige hoeveelheid 

stro. Deze kan eenvoudig in plaats van de WS-kouterpunt 

worden gemonteerd.

Breedzaaischoenen voor het breed zaaien in stroken met 

geringe zaaidiepte kunnen eenvoudig op het zaaikouter 

worden gestoken.

Robuust en nauwkeurig

Het WS-sleepkouter is buitengewoon geschikt voor zaaien 

na het ploegen of wanneer er weinig stro is achtergebleven, 

bijv. na koolzaad of suikerbieten. De kouterpunt uit gehard 

gietstaal gaat enorm lang mee. Voor grote bedrijven met 

agressieve grond kan bij slijtage de kouterpunt, door slechts 

één imbusbout los te draaien, snel worden vervangen. 

De opstelling in 3 rijen en de grote onderlinge schaaraf-

stand bieden voldoende zekerheid tegen verstoppingen 

tussen de zaaikouters. De trechtervormige uitloop leidt het 

zaad exact achter de kouterpunt. De koutersteun achter de 

zaaduitloop voorkomt vollopen bij het wegzetten van de 

machine.

De afstand tussen de zaairijen bij WS-sleepkouters 

 bedraagt 12,5 cm

Zaad inbedden 
met het WS-sleepkouter na het ploegen
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Een ander nuttig assistentiesysteem is de optionele 

zaadslangen bewaking, die onmiddellijk blokkades op het 

kouter en in de slang detecteert. Direct achter de verdeel-

kop regelen sensoren in de zaadslangen de zaadstroom. 

Geschakelde rijpaden worden automatisch door het systeem 

herkend. Vooral tijdens lange werkdagen is monitoring een 

elegante manier om de werkresultaten te controleren.

Bewaking van de zaadslangen

De nieuwe krachtige turbine onderscheidt zich door zijn 

 geringe oliebehoefte van slechts 21 l/min bij 3.500 t/min 

en is zeer stil.

Hydraulische turbine-aandrijving

Segmentenverdeelkop Variabele rijpadenschakeling

Met de ontworpen rijpadenschakeling kunnen in totaal zes 

zaadrijen per zijde worden afgesloten. De daardoor breder 

aangelegde rijpaden zijn geschikt voor verplegingstractoren 

met breedte van de banden tot 1.050 cm bij 15 cm rijen-

afstand of 875 cm bij 12,5 cm rijenafstand. Daardoor houdt 

AMAZONE rekening met de steeds breder wordende verple-

gingsbanden. 

De segmentenverdeelkop biedt grote flexibiliteit voor de 

pneumatische zaaimachine. Asymmetrische rijpaden op 

de ene helft van de machine kunnen nu op de andere zijde 

van de machine worden gerealiseerd zonder ongewenste 

vermindering van de zaaihoeveelheid. Met de segmenten-

verdeelkop is een elektrisch halfzijdige schakeling en 

Section Control mogelijk. De halfzijdige schakeling zit 

direct in de verdeelkop. 

Uw voordelen:
  Elektrische halfzijdige schakeling

 Beperking van overlappingen

 Minimalisering van de stofontwikkeling

 Innovatief en nauwkeurig

AD-P Special | WS-kouter | Segmentenverdeelkop
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Exakteg – zaaivoor bedekken

De exakteg dient voor het bedekken en egaliseren van de 

open zaaivoor en werkt ook bij grote hoeveelheden stro 

zonder verstoppingen. Met afzonderlijk draaibaar gelagerde 

toestrijkers past hij zich aan bodemoneffenheden aan en 

zorgt voor gelijkmatige bedekking van het zaad zowel op 

akkers met of zonder stro.

De druk op de eg wordt zonder gereedschap met een instel-

pijp ingesteld. Bij de hydraulische verstelling van de werk-

druk van de eg wordt van tevoren een minimale en een 

maximale waarde ingesteld door twee pennen te versteken. 

Daardoor kan gelijktijdig de druk op de kouters en eg met 

slechts één regelventiel tijdens het rijden aan de wisselende 

bodemomstandigheden worden aangepast.

Hydraulische, 

centrale verstelling 

van de druk op de egExakteg

Hydraulische, centrale 

 kouterdrukverstelling

  “De exakteg werkt bijzonder goed …”

(“profi” – Vergelijking dosering en schijfkouters · 07/2005)

Rijpaden markeringSchaardrukverstelling

Bij het aanleggen van rijpaden zakken de spoorschijven 

automatisch en markeren het zojuist aangelegde rijpad. 

Daardoor blijven de rijpaden goed zichtbaar, voordat het 

gewas opgekomen is.

De druk op de zaaikouters wordt bij de AD-P Special centraal 

mechanisch versteld. Als optie is een hydraulische kouter-

drukverstelling leverbaar. Voor ISOBUS-machines met de 

hydraulische kouterdrukverstelling is optioneel een sensor 

voor verhoging van de zaaihoeveelheid leverbaar.
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Rolleneg ingeschakeld: 

De sleeptandeneg bedekt het zaad met grond, 

wat door de rolleneg wordt aangedrukt.

Rolleneg uitgeschakeld: 

De sleeptandeneg bedekt alleen het zaad met grond.

De exakteg wordt met spindels traploos ingesteld. 

De centrale instelling van de rolleneg gebeurt door het 

 instelsegment van de eg met overbelastingsbeveiliging. Zo 

kan bij de rolleneg de aandrukkracht van de rollen zeer flexi-

bel worden ingesteld of de aandrukrollen geheel buiten 

werking worden gezet. De aandrukrollen kunnen bijvoor-

beeld bij het zaaien in de herfst onder natte omstandigheden 

volledig worden opgeheven. Met de gatenplaat kan de 

sleeptandeneg nauwkeurig worden ingesteld.

Verstellen van de eg

De rolleneg drukt de grond boven de zaaivoor extra aan, 

 zodat optimale kiemomstandigheden ontstaan. Dit is vooral 

aan te bevelen op mildere, droge grond bij het zaaien van 

zomergewassen of koolzaad. Er ontstaat een erosiebeper-

kend, golfvormig gestructureerd oppervlak. In een bereik 

van ± 100 mm kan de rolleneg onafhankelijk van de kouter-

druk de contouren van de grond volgen.

Mechanische, 

centrale verstelling 

van de druk op de eg Rolleneg

Gatenplaat voor 

het instellen van de 

sleeptandeneg Sleeptandeneg

Rolleneg – bodem extra aandrukken
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Bediening gemakkelijker gemaakt!

KG 3001 Special met AD-P 3001 Special 



44 45AD-P Special | Bediening

Het display toont u de werkposities van de markeurs en rijpaden-

schakeling, bovendien de gezaaide oppervlakte en het niveau in 

de zaadtank.

Met de AmaDrill+ bedieningscomputer biedt AMAZONE 

een specifieke machineterminal naast de ISOBUS-terminals. 

De bediening met de AmaDrill+ kan ook zonder de ISOBUS- 

functie van uw tractor. AmaDrill+ neemt de geavanceerde 

besturing over van alle belangrijke werkfuncties. Zo kunt 

heel eenvoudig vanuit de tractorcabine de rijpadenschake-

ling, de rijpadenmarkering, de elektrische doseeraandrijving 

of zelfs de zaaihoeveelheid regelen en controleren.

Super eenvoudig, AmaDrill+

Universeel bedieningsgereedschap – 
Gereedschap voor alles!

Het universele bedieningshulpstuk is de ideale oplossing 

om het lastig zoeken en meenemen van meerdere stuks 

gereedschap te voorkomen. 

Door het ergonomische ontwerp en de opstelling van alle 

instelpunten kan elke instelling in zeer korte tijd worden 

veranderd. 

Volgende gebruiksmogelijkheden:

  Instellen van de markeurs,

  Instelling van de kouterdruk,

  Instelling van de rijpaden-markeur,

  Instelling van de exakt-eg,

  Hoogte-instelling van de egalisatiebalk,

  Insteling van de zijplaten,

  Openen van het zeefrooster

  Universeel gereedschap



AD-P Special · KE/KX/KG

ISOBUS – 
Bediening van de machine in de digitale tijd

Met elke ISOBUS-compatibele machine biedt AMAZONE 

 ultramoderne technologie van de digitale toekomst met 

 bijna onbegrensde mogelijkheden. In hoeverre u uw poten-

tieel gebruikt, heeft u uitsluitend zelf in eigen hand. Of 

u hiervoor een bedieningspaneel van AMAZONE gebruikt 

of direct een bestaande ISOBUS-terminal gebruikt van uw 

tractor speelt hierbij geen rol. ISOBUS kenmerkt zich door 

een wereldwijd geaccepteerde communicatiestandaard tus-

sen bedieningsterminal, tractoren en aanbouwwerktuigen 

enerzijds en agrarische kantoorsoftware anderzijds.

Dit betekent dat u een terminal kunt gebruiken om al uw 

ISOBUS-compatibele werktuigen te bedienen. U verbindt 

de machine alleen met de betreffende ISOBUS-terminal en 

de vertrouwde gebruikersinterface staat al op de monitor in 

uw trekkercabine.

Voordelen ISOBUS:
  Wereldwijde standaardisatie zorgt voor uniforme inter-

faces en gegevensformaten, zodat de compatibiliteit 

met externe fabrikanten is gewaarborgd

  Plug-and-play tussen machine, tractor en andere 

 ISOBUS-apparaten

Één taal, vele voordelen!
Bediening met verschillende 
ISOBUS-terminals
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AMAZONE – meer dan alleen ISOBUS
Betere controle, hogere opbrengst! Precision Farming 4.0

Onze elektronica competentie

Voor een beter bedieningscomfort, bieden AMAZONE- 

machines en bedienings-terminals een functionaliteit 

die hoger is dan de ISOBUS-standaard.

Voordelen More Than ISOBUS:
  Hoogste compatibiliteit en functionele betrouwbaarheid 

van uw ISOBUS-werktuigen

  Geen extra modules aan de kant van de machine. Alle 

ISOBUS-machines van AMAZONE zijn al standaard uit-

gerust met de noodzakelijke ISOBUS-functies.

  MiniView-weergave met alle AMAZONE-terminals en 

andere ISOBUS-terminals. Zie bijvoorbeeld de machine-

gegevens in de GPS-weergave.

  Mogelijkheid van de tractorterminal of de 2-terminal 

oplossing waarin de functies van tractor en werktuig 

kunnen worden gescheiden.

  Uniek bedieningsconcept. Vrij configureerbare 

schermen en individuele gebruikersinterfaces in 

het bedieningspaneel

  Maximaal 3 gebruikersprofielen mogelijk. Maak een 

 afzonderlijk gebruikersprofiel voor elke bestuurder of 

opdracht!

  Vrij configureerbare machineprocedures zoals het 

 inklappen van de spuitboom van uw AMAZONE gewas-

beschermingsveldspuit

  Intelligente ECU-functie-evaluatie van de tractor. Auto-

matische werkhandelingen afhankelijk van de ISOBUS- 

tractor, zoals het automatisch schakelen van de werk-

lichten of het vergrendelen van een stuuras bij het 

achteruitrijden.

  Geïntegreerde TaskControl-datalogger. In principe is elke 

ISOBUS-telemetrieoplossing mogelijk (bijvoorbeeld de 

TONI-telemetrieoplossing van CLAAS).

  Vrij configureerbare secties



AD-P Special · KE/KX/KG

Ontdek uw mogelijkheden 
met AMAZONE

Variabele uitbreng hoeveelheid voor plaatsspecifiek zaaien

 Overzichtelijk veldmenu en instellingsmenu

Eenvoudig en comfortabel!

Task Controller (opdrachtbeheer)

Vooral tijdens het gebruik, of dit nu met een bedie-

ningspaneel van AMAZONE is of met uw tractorterminal, 

zult u merken, hoe praktisch elke computersoftware wordt 

ontwikkeld. Een eenvoudige en duidelijke scheiding van het 

veldmenu en het instellingsmenu zorgt bijvoorbeeld voor 

een zeer eenvoudige en intuïtieve bediening. Duidelijke 

 bedieningssymbolen zorgen voor duidelijkheid en veilige 

bediening.

De Task Controller (TC) maakt gegevensregistratie van de 

machine en gegevensuitwisseling tussen de machine en 

een Farm Management Information System mogelijk. Hier-

voor wordt het gestandaardiseerde ISO-XML-formaat ge-

bruikt. Hierdoor kunnen orders gemakkelijk in de terminal 

worden geïmporteerd en/of kan de afgewerkte documenta-

tie na het werk opnieuw worden geëxporteerd. Zowel de 

cumulatieve waarden van de machines (TC-BAS) als locatie- 

gerelateerde gegevens (TC-GEO) kunnen worden vastgelegd. 

Naast taakbeheer en documentatie kan de taakcontroller 

ook worden gebruikt om applicatiekaarten in ISO-XML- 

indeling te verwerken.

De Task Controller is standaard inbegrepen in de AmaTron 3 

en de AmaPad. Voor de AmaTron 4 kan het worden besteld 

via het softwarepakket “GPS-Maps&Doc”.

 Opdrachten maken of laden

 Orders uitvoeren

 Het uitgevoerde werk vastleggen

 Verwerking van applicatiekaarten in ISO-XML-formaat

Veldmenu Instellingen

  “De ISOBUS-besturing werd door Amazone zelf ontwikkeld en 

is duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. Als u wilt, kunt u een 

paar toetsen vrij toekennen. Het multifunctionele display kan 

ook vrij worden ingedeeld.”

 (“agrarheute” – Testbericht zaaimachine Centaya · 06/2018)
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Alles uit één hand!

Dankzij de AUX-N functie kunt u veel functies van de ma-

chine in het werkmenu met uw AmaPilot+ andere ISOBUS- 

multifunctionele hendels bedienen.

Met GPS-Maps is een plaatsspecifieke bewerking eenvoudig 

mogelijk. Omdat deze softwaremodule eenvoudige verwer-

king van applicatiekaarten in het shape-formaat mogelijk 

maakt. In dit geval kan ofwel de gewenste hoeveelheid af te 

geven substantie ofwel direct ook de gewenste hoeveelheid 

actief ingrediënt worden verwerkt. Deze functionaliteit is 

standaard inbegrepen in de AmaPad en kan via de soft-

warepakketten “GPS Maps” of “GPS Maps & Doc” aan de 

AmaTron 3 en AmaTron 4 worden toegevoegd.

  GPS-Maps is een intuïtief systeem voor het verwerken 

van applicatiekaarten

  Automatische plaatsspecifieke regeling van de afgifte

  Optimaal gewasbeheer via een op behoeften gebaseerde 

applicatie

De parallelle rijhulp GPS-Track blijkt een enorm hulpmiddel 

te zijn voor oriëntatie in het veld, vooral op grasland of ge-

bieden zonder rijstrookmarkeringen. Het heeft verschillende 

spoormodi zoals A-B lijn en contourlijn rijden. De rijpaden 

zijn duidelijk genummerd. De afwijking van de ideale lijn 

wordt grafisch weergegeven op het scherm door een geïnte-

greerde lichtbalk. Dankzij de duidelijke stuuraanbevelingen 

met exacte afstanden van de rijpaden, bent u altijd in het 

juiste spoor!

  Bij de AmaPad is de GPS-Track-functie standaard 

al  inbegrepen

  In de AmaTron 4 en AmaPad is een lichtbalk 

al  standaard geïntegreerd in de statusbalk

GPS-Maps – plaatsspecifieke applicatie GPS-Track – uw parallelle besturingshulp in het veld

Uw voordelen door AmaPilot+:
  Perfecte ergonomie

  Bijna alle functies direct op drie 

de niveaus onder handbereik

  Instelbare handsteun

  Vrije en individuele toekenning van 

de toetsen

  “De joystick ligt goed in de hand.”

(“dlz agrarmagazin” – Testverslag 

Pantera 4502 · 02/2016)



AD-P Special · KE/KX/KG

Nauwkeurig zaaien is erg belangrijk om over- en onderbe-

zetting op kritieke punten te vermijden, wat in de praktijk 

vaak voorkomt. Een remedie voor nauwkeurige plaatsing 

biedt de halfzijdige schakeling, die de betreffende werk-

breedte met de helft verkleint, zodat met name in wiggen 

en op de kopakker een aanzienlijke besparing kan worden 

bereikt. De twee halve zijden komen elk overeen met een 

schakelbare sectie.

Automatische sectieschakeling 
GPS-Switch met Section Control

Virtuele kopakker

Veld, applicatiekaart voor verschil-
lende hoeveelheden zaad mogelijk

Bewerkte oppervlakte

De zaaimachine schakelt 
 automatisch nauwkeurig uit

Nauwkeurige aflegging van het zaad!
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Positieafhankelijk automatisch in- en uitschakelen van de 

 elektrische doseerunit met GPS-Switch

Over- of onderzaaien bij handmatige schakeling zonder GPS-Switch

Het apparaat 

wordt handmatig 

in- en uitgeschakeld

Met de automatische sectieschakeling GPS-Switch biedt 

AMAZONE een op GPS-gebaseerde, volautomatische sectie-

schakeling voor alle AMAZONE-bedieningsterminals en 

ISOBUS-compatibele kunstmeststrooiers, gewasbescher-

mingsspuiten of zaaimachines.

GPS-Switch voor AmaTron 3
  Automatische sectieschakeling tot 80 secties

GPS-Switch basic voor AmaTron 4
  Automatische sectieschakeling tot 16 secties

GPS-Switch pro voor AmaTron 4 en AmaPad
  Automatische sectieschakeling tot 128 secties

  Aanmaken van een virtuele kopakker

  Aanmaken van Point of Interests (POI)

  Automatisch zakken van de spuitboom bij een 

 AMAZONE veldspuit

  Bij de AmaPad is de GPS-Switch pro licentie reeds 

 standaard geïntegreerd

Automatische sectieschakeling

Als de te bedienen terminal over een Section Control functie 

beschikt, zoals bijvoorbeeld met de AMAZONE GPS-Switch 

sectieschakeling, kan het schakelen van de secties volledig 

automatisch en afhankelijk van de GPS-positie worden uit-

gevoerd. Als een veld wordt aangemaakt, kan de bestuur-

der zich vervolgens in de automatische modus volledig 

concentreren op de bediening van het voertuig, omdat het 

schakelen van de secties in wiggen en op de kopakker auto-

matisch gebeurt.

Voordelen van de automatische sectieschakeling:
  Ontlasting van de bestuurder

  Verhoging van de precisie ook s’ nachts of met hogere 

snelheden

  Minder overlapping en gemiste plaatsen

  Besparing van bedrijfsmiddelen

  Minder beschadiging aan het gewas en milieubelasting

  “Met Section Control neemt de ISOBUS-computer de bestuurder 

veel werk uit handen.”

(“dlz agrarmagazin” – Testbericht kunstmeststrooier ZA-TS · 02/2017)

Sensor voor bepalen van de zaadstroom in het kouter

  GPS-Switch met AutoPoint

  Het nieuwe AutoPoint-systeem bepaalt automatisch de vertragings-

tijd, d.w.z. de tijd tussen het begin of einde van de dosering en het 

transportgedrag van het zaad op de zaaischijf. Met behulp van een 

sensor op de zaaischijf wordt de zaadstroom op de zaaischijf perma-

nent bepaald tijdens elk schakelproces. Op deze manier is het mogelijk 

om te reageren op veranderingen in het transportgedrag van de zaden 

en op veranderingen in het rijgedrag. De geautomatiseerde schakeling 

wordt afgerond door het rijhulpsysteem in de bedieningsterminal, die 

de bestuurder bij het in- en uitrijden van de kopakker de optimale 

rijsnelheid adviseert.
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ISOBUS-terminals van AMAZONE
Intuïtief, comfortabel, beter – dagelijks werk eenvoudig gemaakt

Met de ISOBUS-compatibele AmaTron 3, AmaTron 4 en de 

AmaPad biedt AMAZONE drie bijzonder comfortabele be-

dieningsterminals voor uw ISOBUS-machines. Naast de 

pure machinebediening zijn er ook andere toepassingen, 

zoals de automatische sectieschakeling GPS-Switch (Section 

Control). Om aan elke vereiste te voldoen, zijn licenties ver-

eist voor de aanvullende toepassingen, zodat elke terminal 

individueel kan worden uitgerust.

  Alle toepassingen zijn vooraf geïnstalleerd en kunnen 

gratis worden uitgeprobeerd

  Intuïtieve en duidelijke bediening

Naast de mogelijkheid om de AMAZONE ISOBUS-machine 

via de tractorterminal te bedienen, is het mogelijk om de 

functies van tractor en werktuig te scheiden en met twee 

terminals te bedienen. De tractorterminal kan de tractor 

blijven besturen of zelfs de GPS-toepassingen weergeven, 

terwijl de andere bedieningseenheid in de UT-weergave 

volledig wordt gebruikt om de machine te bewaken en te 

besturen.

Van eenvoudig tot HighEnd – 
alles is mogelijk

Alles in zicht 
met de 2-terminal oplossing

Terminal AmaTron 3 AmaTron 4 AmaPad

Display 5,7-inch kleurendisplay
8-inch multitouch 

kleurendisplay
12,1-inch multitouch 

kleurendisplay

Bediening 8 toetsen Touch en 12 toetsen Touch

BUS-System AMABUS/ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Opdrachtbeheer 
en applicatiekaarten in ISO-XML format

Task Controller GPS-Maps&Doc *
met geïntegreerde Task Controller

Task Controller

Applicatiekaarten in shape-format GPS-Maps * GPS-Maps&Doc * GPS-Maps pro

Parallelle rijhulp GPS-Track *
met externe lichtbalk

GPS-Track *
met geïntegreerde lichtbalk

GPS-Track pro
met geïntegreerde lichtbalk

Automatische spoorgeleiding – – GPS-Track Auto

Automatische sectieschakeling 
(Section Control)
Let op:  Max. aantal secties van de 

 machine!

GPS-Switch *
tot max 80 secties

 

GPS-Switch basic *
tot max 16 secties

of GPS-Switch pro *
tot 128 secties

GPS-Switch pro
tot 128 secties

 

Camera aansluiting – 1x camera aansluiting *
met herkenning achteruitrijden

–

USB-aansluiting(en) 1x USB-aansluiting 2x USB-aansluiting 2x USB-aansluiting

* = optioneel
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Met de AmaTron 3 biedt AMAZONE een gebruiksvriendelijke 

bedieningsterminal. Als een volwaardige ISOBUS-terminal 

biedt de voordelige AmaTron 3 toegang tot de ISOBUS- 

wereld en is hij ook compatibel met alle oudere AMABUS- 

machines (AmaTron+-machines)

AmaTron 3
Dan weet men, wat men heeft!

Beproefd en betrouwbaar Terminal eigenschappen

De AmaTron 3 heeft 8 verlichte functietoetsen en een con-

trastrijk, laag-reflecterend scherm. Afhankelijk van de rij-

situatie en persoonlijke smaak, kunt u kiezen tussen de 

UT (Universal Terminal) -weergave voor bediening van de 

machine of een van de GPS-weergaven. Daarbij overtuigt 

de zeer goede prijs-prestatie verhouding! De AmaTron 3 is 

daarom de ideale terminal voor iedereen die zijn bestaande 

AMAZONE-machinepark wil aanvullen met een nieuwe 

ISOBUS-machine.

Voordelen van de AmaTron 3:
  Compact ontwerp vereist weinig ruimte

   Voordelig instapmodel in de ISOBUS-wereld

  De AmaTron 3 is een volledige ISOBUS-terminal en 

kan op hetzelfde moment alle AMAZONE-machines 

 bedienen met AMABUS (AmaTron+-machines)

  Verschillende applicaties kunnen gelijktijdig worden 

 gebruikt. De “schakelknop” schakelt eenvoudig tussen 

de bedieningsmaskers.

  ISOBUS-compatibel met alle ISOBUS-machines 

van AMAZONE en andere fabrikanten

  AMABUS-bediening van de machine

  Traktor-ECU-functie voor nalevering van een 

niet-ISOBUS-tractor (snelheid, aftakas, …)

  USB-aansluiting voor gegevensuitwisseling

  ASD-aansluiting bijv. voor N-sensoren

  GPS-aansluiting

De volgende toepassingen zijn mogelijk:
  Task Controller – Opdrachtbeheer in ISO-XML format

  GPS-Maps (optioneel) – applicatiekaarten verwerken 

in shape-format

  GPS-Track (optioneel) – parallelle rijhulp met optionele 

externe lichtbalk

  GPS-Switch (optioneel) – automatische sectieschakeling 

tot 80 secties

  Externe lichtbalk

  Als mogelijke uitbreiding van de GPS-Track parallelle rijhulp is de 

AmaTron 3 uitgerust met een externe lichtbalk, die eenvoudig gekop-

peld kan worden aan GPS-Track. De externe lichtbalk kan vrij in de 

 cabine worden geplaatst.

  “Amazone toont de bruikbare programma’s van de AmaTron 3 

op het startscherm – het kan niet beter.”

(“profi” – Razzia in de terminal · 12/2018)

  “Deze kan goed en duidelijk worden bediend en het display is 

ook groot genoeg met 5,7 inch en is logisch opgebouwd.”

(“profi” – Praktijktest Cirrus 3003 Compact · 04/2015)
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Waarom zou u een terminal niet zo intuïtief bedienen als 

een tablet of smartphone? Met dit in het achterhoofd heeft 

AMAZONE de gebruiksvriendelijkere AmaTron 4 ontwikkeld, 

met een merkbaar soepelere workflow, vooral bij de ver-

werking van opdrachten.

AmaTron 4
Manager 4 all

De AmaTron 4, met zijn 8-inch multitouch kleurendisplay, 

voldoet aan de hoogste normen. Of het nu gaat om slim 

gekozen bedieningselementen (Touch / 12 verlichte toetsen / 

3 directe keuzetoetsen) of door de intuïtieve bediening in 

de dag- of nachtmodus, de AmaTron 4 biedt maximale ge-

bruiksvriendelijkheid. Met swipen kunt u snel via de app- 

carrousel van applicatie naar applicatie of in het duidelijk 

en eenvoudig gestructureerde bedieningsmenu komen. Een 

praktische MiniView, een vrij instelbare statusbalk en een 

geïntegreerde lichtbalk maken het gebruik van de AmaTron 4 

bijzonder overzichtelijk en comfortabel.

Voordelen van de AmaTron 4:
  Automatische modus op volledig scherm van het 8-inch 

multitouch-kleurendisplay wanneer niet in gebruik

  Praktisch MiniView-concept

  Bediening via aanraakscherm of knoppen

  Bijzonder intuïtief en gemakkelijk te gebruiken

  Veld gerelateerde documentatie

  Praktische en intelligente menunavigatie

  Dag- en nachtmodus

Eenvoudige en comfortabele bediening, 
net zo intuïtief als uw tablet Terminal eigenschappen

  ISOBUS-compatibel met alle ISOBUS-machines van 

AMAZONE en andere fabrikanten

  Tractor-ECU-functie voor nalevering van een 

niet-ISOBUS-tractor (snelheid, aftakas, …)

  Twee 2.0 USB-aansluitingen voor gegevensuitwisseling

  Interface voor het aansluiten van sensoren via 

SCU-L-adapters (bijv. voor N-sensoren)

  GPS-aansluiting

  Analoge video-ingang (camera-aansluiting)

De volgende toepassingen zijn mogelijk:
  GPS-Maps&Doc (optioneel):

 -  Task Controller – Taakbeheer en applicatiekaarten 

in ISO-XML-indeling

 -  Verwerk applicatiekaarten in shape-format

  GPS-Track (optioneel) – hulp bij parallel rijden 

  GPS-Switch basic (optioneel) – automatische 

 sectiecontrole met maximaal 16 secties

  GPS-Switch pro (optioneel) – automatische 

 sectiecontrole met maximaal 128 secties

  AmaCam (optioneel) – Softwarelicentie voor een camera 

met automatische achteruitrijddetectie
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Met de AmaPad biedt AMAZONE een hoogwaardige bedie-

ningsterminal. Het 12,1-inch multitouch-kleurenscherm is 

bijzonder comfortabel en voldoet aan de hoogste normen 

voor precisielandbouw.

AmaPad
Een zeer comfortabele manier 
om landbouwmachines te bedienen

De AmaPad heeft een 12,1-inch multitouch-kleurenscherm 

met een hoge resolutie, een hoog contrast en lage reflectie. 

De bediening van de AmaPad gebeurt uitsluitend via aanra-

king. Met het praktische “MiniView-concept” kunnen appli-

caties die momenteel niet actief worden gebruikt, maar u 

wel wilt controleren, duidelijk aan de zijkant worden weer-

gegeven. Indien nodig kunnen deze worden vergroot “door 

met de vinger te wijzen”. De optie om een “instrumenten-

paneel” afzonderlijk weer te geven, maakt de ergonomie 

van de bestuurder compleet. Naast de sectieschakeling 

GPS-Switch pro beschikt de GPS-Track pro ook over een 

professionele parallelle rijhulp met standaard geïntegreerde 

lichtbalk.

Voordelen van de AmaPad:
  Bijzonder reflectievrij en groot 12,1-inch multitouch 

kleurendisplay

  Standaard high-end uitvoering met GPS-Maps pro, 

GPS-Track pro en GPS-Switch pro 

  Geavanceerd MiniView-concept

  Uitbreiding van het automatische stuursysteem 

 mogelijk dankzij automatische GPS-Track Auto

  Dag- en nachtmodus

Een nieuwe dimensie voor controle 
en monitoring Terminal eigenschappen

  ISOBUS-compatibel met alle ISOBUS-machines van 

AMAZONE en andere fabrikanten

  Twee 2.0 USB-aansluitingen voor gegevensuitwisseling

  WLAN-module (via USB-adapter)

  Onderhoud op afstand via internet

  Interface voor het aansluiten van sensoren via 

SCU-L-adapters (bijv. voor N-sensoren)

  GPS-aansluiting

  Lichtsensor voor helderheidsaanpassing van het display

De volgende toepassingen zijn mogelijk:
  Task Controller – Taakbeheer en applicatiekaarten 

in ISO-XML-indeling

  GPS-Maps pro – GPS-Kaarten in eigen format in te stellen

  GPS-Switch pro – automatische wendakker- en 

 sectieregeling met maximaal 128 secties

  GPS-Track pro-parallelle rijhulp met geïntegreerde 

 lichtbalk

  GPS-Track Auto – automatische spoorvolging 

(bij Pantera)
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Type

Werkbreedte 

(m)

Transport-
breedte 

(m)

Benodigd 
vermogen 

vanaf 
(kW/pk)

Voor tractoren 
tot 

(kW/pk)

Aantal 
werktuig-

dragers

Basisgewicht 
zonder wals 

(kg)

Basisgewicht 
met wals 

KW 580 vanaf 
(kg)

KE 3001 Special 3,00 3,00 48/65 102/140 10 1.060 1.679

KE 3001 Super 3,00 3,00 59/80 135/180 10 1.120 1.739

KE 3501 Super 3,50 3,50 63/85 135/180 12 1.120 1.799

KE 4001 Super 4,00 4,03 66/90 135/180 14 1.330 1.949

KX 3001 3,00 3,00 66/90 142/190 10 1.350 1.969

KG 3001 Special 3,00 3,00 66/90 161/220 10 1.340 1.959

KG 3501 Special 3,50 3,50 77/105 161/220 12 1.450 2.029

KG 4001 Special 4,00 4,03 88/120 161/220 14 1.580 2.199

KG 3001 Super 3,00 3,00 66/90 220/300 10 1.360 1.979

KG 3501 Super 3,50 3,50 77/105 220/300 12 1.480 2.059

KG 4001 Super 4,00 4,12 88/120 220/300 14 1.610 2.229

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.

Technische gegevens

Rotorkopeg KE en rotorcultivator KX/KG

Naloopwalsen

Type

Tandenpakker-
wals

Trapeziumringwals V-ringwals V-ringwals met 
matrix banden-

profiel 

KWM 600PW 600 TRW 500 TRW 600
KW 
520* KW 580

Werkbreedte (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

Doorsnede (mm) 600 500 600 520 580 600

Basisgewicht vanaf (kg)

met 12,5 cm rijenafstand 521 598 675 534 612 – 638 733 828 339 521 593 668 529 606 669

met 14,6 cm rijenafstand – – – – 572 – – 692 – – – 567 – – 578 –

met 15,0 cm rijenafstand – – – 494 – – 592 – – – 481 – – 500 – –

met 15,4 cm rijenafstand – – – – – – – – 759 – – – 603 – – 638

*alleen voor rijenafstand 12,5 cm en werkbreedte 3 m 
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Opbouwzaaimachine AD-P Special

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.

De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. De bepalingen van het wegverkeer opvolgen. 

Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten en/of nationale voorschriften worden gerealiseerd.

¹ Gewicht voor basismachine   850 l met zaaikouters, turbine, 12,5 cm rijenafstand, exakteg, markeurs, boordcomputer

² Gewicht voor basismachine 1.250 l met zaaikouters, turbine, 12,5 cm rijenafstand, exakteg, markeurs, boordcomputer

AD-P 3001 Special AD-P 3501 Special AD-P 4001 Special

Werkbreedte (m) 3,00 3,50 4,00

Transportbreedte (m) 3,00 3,50 4,00

Aantal rijen 24/20 28/24 32/26

Rijenafstand (cm) 12,5/15,00 12,5/14,60 12,5/15,40

Tankinhoud zonder opzetrand (l) 850/1.250

Tankinhoud met opzetrand (l) 1.100/1.500

Hoogte tot bovenkant zaadtank (m) 1,97/2,12

Hoogte tot bovenkant zaadtank met opzetrand (l) 2,07/2,23

Gewicht met WS-sleepkouter zonder grondbewerking (kg) 700¹/715² – 810¹/830²

Gewicht met RoTeC-Control-schijfkouters zonder grondbewerking (kg) 810¹/825² 885¹/900² 955¹/975²

Gewicht met KE Super/WS-kouter/pakkerrol 600 (kg) 2.336¹/2.351² 2.573¹/2.588² 2.814¹/2.834²

Gewicht met KE Super/WS-kouter/KW 580 (kg) 2.341¹/2.356² 2.555¹/2.570² 2.808¹/2.828²

Gewicht met KG Special/RoTeC-Control-schijfkouter/PW 600 (kg) 2.666¹/2.681² 2.930¹/2.945² 3.209¹/3.229²

Gewicht met KG Special/RoTeC-Control-schijfkouter/KW 580 (kg) 2.671¹/2.686² 2.912¹/2.927² 3.203¹/3.223²



Verschleißteil katalog
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue  pièces d‘usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

2. Auflage / 2nd edition
2e édition / 

Original 
az

AD-P Special · KE/KX/KG

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

AMAZONE SmartService 4.0
In het kader van steeds complexere machinetechnologieën, 
 gebruikt AMAZONE met de SmartService 4.0 de virtuele en 
 augmented reality en de digitale media voor service, training 
en onderhoud.

1   SmartTraining: Training en instructie over complexe machines 

met Virtual Reality Technology (VR).

2   SmartLearning: Interactieve chauffeurstraining voor de ge-

bruiker voor complexe machinebediening (www.amazone.de).

3   SmartInstruction: Reparatie- of onderhoudsinstructies voor 

Augmented Reality (AR) en mobiele machines.

4   SmartSupport: Directe ondersteuning op locatie voor 

 Augmented Reality (AR) en mobiele machines.
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Uw machines worden blootgesteld aan extreme belastingen. 

De kwaliteit van de AMAZONE onderdelen en slijtdelen bie-

den u de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid, die u nodig 

heeft voor efficiënte grondbewerking, nauwkeurig zaaien, 

professionele 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. Origine-

le onderdelen tegen een eerlijke prijs, betalen zichzelf terug.

Kies daarom altijd voor het origineel!

De voordelen van originele onderdelen en slijtdelen
  Kwaliteit en betrouwbaarheid

  Innovatie en capaciteit

  Directe beschikbaarheid

  Hogere inruilwaarde van de gebruikte machine

Met de Internet-Tool “SmartLearning” heeft AMAZONE het 

serviceaanbod op zijn homepagina onder www.amazone.de/

smartlearning met een nuttige functie uitgebreid. “Smart-

Learning” is een interactieve rijopleiding, waarmee men de 

bediening kan trainen van een complexe machine op een 

pc of tablet-pc. 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 opfris-

sen om het potentiële vermogen van de machine nog beter 

te benutten.

SmartLearning – 
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 uur kunnen 

worden besteld, nog dezelfde dag in huis. 34.000 verschil-

lende onderdelen en slijtdelen worden door ons ultramo-

derne opslagsysteem geordend en opgeslagen. Dagelijks 

worden bijna 800 bestellingen aan onze klanten verzonden.

Wij bieden optimale onderdelenservice
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