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Gebruikt na het ploegen, mulch- en direct zaaien, kenmerkt de Precea precisiezaaimachine 

zich door zijn zeer precieze aflegging van de korrels, hoge capaciteit en eenvoudige bediening. 

Eersteklas verenkeling en kunstmest dosering overtuigt bij werksnelheden tot 15 km/u. 

De verschillende frameconcepten bieden maximale flexibiliteit.

Precea
Precies, snel en comfortabel

  “Qua handling en technologie maakt de Precea een goede 

eerste indruk.”

(“Profi” – testrapport Precea 4500-2CC Super · 10/2019)



Precea

Precea
De Highspeed precisiezaaimachine

Uw voordelen in één oogopslag:

Kunstmesttank met 

950 l of 1.250 l

4 tot 8 zaaiaggregaten 

met elk een 55 l grote zaadbak

Rijenafstanden van 45 cm tot 80 cm

Met 3 m en 4,5 m werkbreedte

  Exact afleggen van de korrels dankzij 

uitstekende verenkeling door overdruk 

met korte valafstand

  Uniforme plaatsing door vangrol

  Gelijkmatige opkomst van het veld 

dankzij eersteklas gevormde en naverdichte 

zaaivoor door de vorentrekker

  Hoge capaciteit met werksnelheden tot 15 km/u

  Laag benodigd hefvermogen van de tractor vanwege het geoptimaliseerde zwaartepunt

  Nauwkeurige en actieve kunstmestdosering in elke rij door eigen kunstmest doseringssysteem Precis

  Eenvoudige en intuïtieve bediening via ISOBUS

  Gemakkelijke instelling van de zaaimachine zonder gereedschap

  Eenvoudig en zonder gereedschap wisselen van de verenkelingsschijven, ook met een gevulde zaadtank
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MEER INFORMATIE

www.amazone.de/precea

Tot 15 km/u
werksnelheid
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Precisie zaaimachine Precea
Nauwkeurig, snel en comfortabel

Met zijn verschillende frameconcepten, de twee uitrustingsva-

rianten Special en Super, evenals de opgebouwde Precea-A- 

precisiezaaimachine met het snelkoppelingssysteem QuickLink,

biedt deze precisiezaaimachine de juiste keuze voor elke eis. 

De Precea is verkrijgbaar met een werkbreedte van 3 m en 

4,5 m en rijafstanden van 45 cm tot 80 cm.

De typen

Met de Precea biedt AMAZONE een precisiezaaimachine voor

de hoogste eisen. De nieuwe krachtige aandrijving van de 

precisiezaaischijven en het eersteklas mulchzaaikouter PreTeC

zijn perfect op elkaar afgestemd. De beide systemen werken 

bijna onafhankelijk van snelheid en veldomstandigheden. De 

hoge aflegnauwkeurigheid overtuigt van de eerste tot de 

laatste korrel. Net als de intuïtieve en comfortabele bedie-

ning van de precisiezaaimachine.

Uw voordelen:

  Nauwkeurig afleggen van de korrels

  Uitstekende dieptegeleiding met exacte zaaidiepte

  Hoge capaciteit dankzij werksnelheden tot 15 km/u

  Meer comfort door de eenvoudigste instelling van 

de verenkelingsunit en zaaikouter

Zaaimachine van de extra klasse

Opgebouwde Precea 3000-ACC met de rotorcultivator 

 KG 3001 Special

Opgebouwde Precea 4500-2CC
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Met de uitrustingsvariant Special levert AMAZONE de preci-

siezaaimachine Precea met de mechanische aandrijving van 

de verenkeling middels SpeedShaft en de mechanische aan-

drijving van de kunstmestdosering met de traploze Vario-aan-

drijving. De Precea Special maakt indruk door zijn zeer precieze

aflegging van het zaad, zelfs bij werksnelheden tot 12 km/u.

Type Aantal rijen Type frame

Precea 3000 Special 4, 5, 6 star

Precea 4500 Special 5, 6, 7, 8 star

Precea 4500-2 Special 6, 7
Enkelvoudig en 2-voudig 

telescopeerbaar

Precea Special Precea Super

De uitrustingsvariant Precea Super, uitgerust met de elektri-

sche verenkelingsaandrijving ElectricDrive en de elektrische 

kunstmestdosering, zorgt voor maximaal comfort. Dankzij de 

elektrische doseer- en verenkelingsaandrijving kan de hoe-

veelheid zaad resp. kunstmest zeer snel en eenvoudig worden

gewijzigd met de bedieningsterminal. Met werksnelheden 

tot 15 km/u maakt de Precea indruk door zijn hoge capaciteit.

Type Aantal rijen Type frame

Precea 3000 Super 4, 5, 6 star

Precea 3000-A Super 4, 5, 6 Opbouw

Precea 4500 Super 5, 6, 7, 8 star

Precea 4500-2 Super 6, 7
Enkelvoudig, 2-voudig en 
variabel telescopeerbaar

  Met elektrische aandrijving ElectricDrive  Met mechanische aandrijving verenkelingsschijven SpeedShaft



Precea

Ongecompliceerd en robuust

De Precea 4500-2CC met zijn variabel telescoopframe 

op volledige werkbreedte

De frames
Meer flexibiliteit. Voor alle eisen de juiste oplossing 

De precisie opbouwzaaimachine

Vanwege de korte constructie zijn alle frametypes van de 

precisiezaaimachine zeer licht en compact. De onderhouds-

vrije lagers van de telescopische frames bieden u kwaliteit 

en betrouwbaarheid. Het unieke lagerconcept van het tele-

scopische frame vermindert slijtage en oppervlaktesporen 

tot een minimum.

Uw voordelen:

  Snel en comfortabel in- en uitschuiven van de rijen

  Laag benodigd hefvermogen van de tractor

  Hoogste waardebehoud dankzij onderhoudsvrije lagers

Flexibiliteit van 45 cm tot 80 cm

Afhankelijk van de vereisten en het machinetype 

zijn rijafstanden van 45 cm tot 80 cm mogelijk.
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Verschillende varianten 

van de steunwielen 

Snel inzetbaar

  Onderhoudsvrije lagers van het telescopische frame

Voorlopend steunwiel Nalopend steunwiel

Variabel telescopisch frame voor de Precea 4500-2 en 4500-2CC

45 cm 75 cm

Met twee steunwielvarianten is het mogelijk bij de Precea 

de steunwielen voor en tussen de zaai-aggregaten te beves-

tigen. Terwijl de steunwielen voor het montageframe het 

volledige bereik van rijafstanden mogelijk maken, maakt 

de zeer compacte variant tussen de zaai-aggregaten indruk 

met een aanzienlijk lager hefvermogen.

Het frame van de Precea beperkt zich tot het noodzakelijke. 

Het telescopische frame biedt bijvoorbeeld echt gebruiksge-

mak. Schuif het frame snel, betrouwbaar en comfortabel uit

of in elkaar met één druk op de knop.

Telescopische precisie – enkelvoudig 

en 2-voudig telescopeerbaar frame 

Het variabele telescopische frame

Met het variabele telescopische frame is de aanpassing van 

de rijafstand aan verschillende gewassen flexibel en comfor-

tabel mogelijk. Verschillende rijafstanden zijn dus problemen

van gisteren.

Met de enkel- en tweevoudige telescopische frames biedt 

AMAZONE twee framevarianten. Het goedkopere enkelvou-

dige telescopische frame maakt een transportbreedte van 

3,3 m mogelijk. Het 2-voudige telescopische frame zorgt 

voor een transportbreedte van 3 m en maakt zo veilig ver-

voer over de weg mogelijk. Het unieke lagerconcept met 

onderhoudsvrije lagers zorgt voor een lange levensduur 

en maakt het in- en uitschuiven van het frame bijzonder 

comfortabel.
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Precea-A – 
De precisie opbouwzaaimachine
Met de juiste grondbewerking voor een succesvolle zaaicombinatie

De precisiezaaimachine Precea-A kan worden gecombineerd 

met de rotorcultivator KX of de rotorcultivator KG. Dankzij de 

combinatie met grondbewerking biedt de zaaicombinatie 

perfecte zaadbedbereiding en zaaien in één werkgang.

Dankzij het snelkoppelingssysteem QuickLink van de Pre-

cea-A kan de precisie opbouwzaaimachine eenvoudig, snel 

en zonder gereedschap worden aangesloten op de verschil-

lende grondbewerkingswerktuigen van AMAZONE.

Precisie zaaien en zaaibedbereiding 

in slechts één bewerking!

Snelkoppelsysteem QuickLink – 

sneller, eenvoudiger op- en af bouwen

Rotorcultivator KX of 

rotorcultivator KG

met walsen

  Tandenpakkerwals PW

  Trapeziumringwals TRW

  V-ringwals KW

  V-ringwals met Matrix 

bandenprofiel KWM

Opbouwzaaimachine Precea-A
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Voor de keuze van de walsen zijn diverse soorten be-

schikbaar, zodat de complete combinatie perfect aan 

de plaatselijke omstandigheden kan worden aangepast.

Veelzijdig walsenprogramma – 

de juiste wals voor elke locatie 

QuickLink Trio: Precea 3000-ACC Super, KG 3001 Super, Centaya 3000 Super

Rotorcultivator KX 3001

Trapeziumringwals 

TRW/500 mm/600 mm

V-ringwals 

KW/520 mm/580 mm

V-ringwals 

met matrix bandenprofiel 

KWM/600 mm

Tandenpakkerwals 

PW/600 mm

  Verdere informatie vindt u in de afzonderlijke

productbrochure bij uw dealer 



Precea

Maximale precisie. 
Maximale opbrengst. Maximaal succes
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De zaadtankjes hebben elk een inhoud van 55 liter en kunnen 

zeer eenvoudig worden gevuld. De containerdeksels kunnen 

gemakkelijk met één hand worden geopend, zodat eenvou-

dig vullen met zakken mogelijk is. Optioneel is een vulhulp 

leverbaar, die het zaad veilig in de container geleidt en boven-

dien het vulproces vergemakkelijkt. Vooral het leegmaken 

van de resterende hoeveelheid gaat snel, eenvoudig en 

schoon. 

De standaard ingebouwde leegmeldsensor geeft tijdig 

het niveau op de terminal aan.

De zaadtank – gemakkelijk te vullen. 

Eenvoudig leeg te maken

  De zaadtank van 55 l is gemakkelijk toegankelijk en maakt 

bediening met één hand mogelijk

Hoogste precisie Voor betere opkomst van de planten

  Het leegmaken van resthoeveelheden is snel, 

schoon en gemakkelijk. En dat zelfs aan beide kanten.

Uw voordelen:

  Goede bereikbaarheid

  Bediening met één hand van het deksel vergemakkelijkt 

het vullen

  Handig en schoon restanten verwijderen aan beide 

kanten met de zaadkoker
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Het verenkelen
Exacte korrelaflegging, meer opbrengst

Betrouwbaar verenkeld

Het verenkelen werkt volgens het overdrukprincipe. Door de 

overdruk worden de korrels in de noppengaten van de rote-

rende verenkelingsschijf gedrukt en meegenomen. Bij ver-

dere rotatie lopen de aangedrukte korrels dan langs drie 

schrapers, die op betrouwbare wijze het verenkelen van de 

korrels van de noppengaten waarborgen. Overtollige korrels 

worden betrouwbaar verwijderd, zodat dubbelen effectief 

worden voorkomen. Dit is vooral belangrijk voor het nauw-

keurig afleggen

  Meedraaiende 

verenkelingsdrukkamer

  Zaaischijf

De slimme truc:

Dankzij de slimme constructie van de verenkelingsunit zijn 

de zaaischijf en de verenkelingsdrukkamer vast met elkaar 

verbonden.

De voordelen van deze constructie zijn enorm:

  Het koppel is aanzienlijk lager dan bij conventionele 

systemen

  De anders zeer slijtage-gevoelige afdichting 

van de zaaischijf wordt niet belast

  “Omdat de drukkamer samen met de geperforeerde schijf roteert, 

voorkomt dit energieverslindend slijpen van de afdichting tegen 

de drukkamer.”

(“Profi” – testrapport Precea 4500-2CC Super · 10/2019)

Kijk in de dosering zonder 

de verenkelingsschijf

Gemonteerde verenkelingsschijf 

bij stilstand

Verenkelingsschijf in bedrijf 

(zonder deksel)
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De Precea biedt vele voordelen, met name door 

het intelligente ontwerp van de meedraaiende 

verenkelingsdrukkamer.

  Zonder gereedschap wisselen 

van de verenkelingsschijf

  Gemakkelijk en comfortabel legen 

van resthoeveelheden langs beide kanten

Comfortabeler 
gaat het niet!

Uitgedacht en slim

Alles in zicht!

Zodra de korrels het schietkanaal bereiken, wordt de aan-

drukkracht onderbroken en wordt de korrel in het schietka-

naal geschoten. In de zaaivoor, die netjes is gevormd door 

de vorentrekker en vrij is van gewasresten, wordt de korrel 

gefixeerd door de vangrol en in de grond gedrukt. Hierdoor 

wordt enerzijds onbedoeld wegrollen van de korrel voorko-

men en anderzijds wordt een optimale aansluiting met de 

grond gewaarborgd.

Voordelen van de verenkeling:

  Betrouwbare verenkeling bijna onafhankelijk 

van snelheid

  Universeel toepasbaar

  Voorkomen van lege plaatsen en dubbele bezetting

Betrouwbaar geschoten

De standaard ingebouwde optische sensor maakt uitstekende

controle en monitoring vanaf de tractorterminal mogelijk. Of 

het nu koolzaad of maïs is, de optische sensor is universeel 

inzetbaar en een verwisseling is niet nodig.

Verenkeling

  Talrijke verenkelingsschijven maken het zaaien van maïs, 

zonnebloemen, koolzaad, sojabonen, suikerbieten, etc. mogelijk.

  “De verenkelingskamer kan zonder gereedschap worden 

geopend en de zaaischijf kan zo snel worden vervangen.”

(“Profi” – Testrapport Precea 4500-2CC Super · 10/2019)

  “Voor het schoonmaken kan de schietpijp zonder gereedschap 

worden gedemonteerd.”

(“profi” – Testbericht Precea 4500-2CC Super · 10/2019)

Naverdichting

Grondwater

1    Druk-verenkeling
2    Optische sensoren
3    Schiettraject
4    Vorentrekker
5    Vangrol
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Met de mechanische afstrijkerinstelling kunnen de afstrij-

kers fijn worden ingesteld, om de aflegnauwkeurigheid te 

optimaliseren. Lege plaatsen en dubbele bezetting worden 

zo geminimaliseerd, zodat de opbrengst kan worden ver-

hoogd.

Met de elektrische afstrijkerinstelling kunnen de afstrijkers 

gemakkelijk met de bedieningsterminal vanuit de tractorca-

bine worden ingesteld.

Mechanische afstrijkerinstelling 

van de Precea Special

Elektrische afstrijkerinstelling 

van de Precea Super

Om de bestuurder te ontlasten en ongewenste onbezette 

en dubbele plaatsen te voorkomen, levert AMAZONE de op-

tionele automatische afstrijkerinstelling SmartControl voor 

de Precea Super.

Uw voordelen:

  Ontlasting voor de bestuurder omdat SmartControl 

de instelling van de zaadafstrijkers overneemt

  Verhoogde opbrengst, omdat dubbelen en missers 

worden vermeden

  Tijdwinst, omdat handmatig instellen vervalt

SmartControl – Automatische 

afstrijkerinstelling van de Precea Super

  De mechanische afstrijkerinstelling maakt een eenvoudige 

instelling van de afstrijker per element mogelijk

  De automatische afstrijkerinstelling SmartControl neemt 

de instelling van de afstrijkers over en ontlast daarmee 

de bestuurder enorm
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Mechanische verenkelingsaandrijving SpeedShaft maakt al 

in het instapsegment snelheden tot 12 km/u mogelijk zonder

concessies te doen aan de lengteverdeling. De aandrijving 

vindt plaats door de zogenaamde flex-as.

Voordelen SpeedShaft:

  Gemakkelijk te onderhouden omdat alle componenten 

levenslange smering hebben

  Tot 25% beter dan andere mechanische systemen

  Rustige loop, zelfs bij hoge werksnelheden tot 12 km/u

Met de elektrische aandrijving ElectricDrive wordt elke 

overdrukverenkeling afzonderlijk aangedreven door een 

elektromotor. Dit maakt het zeer eenvoudig om de gewenste 

zaad-hoeveelheid, hoeveelheid meststof en microgranulaat 

met de terminal in te stellen. Met een activeringsknop per 

zaai-aggregaat kan ook de verenkelingsschijf worden gecon-

troleerd.

Voordelen ElectricDrive:

  Nauwkeurig zaaien op wiggen en op kopakkers 

in combinatie met automatische sectieschakeling

  Flexibele verhoging van de zaaihoeveelheid 

van elk aggregaat

  Werksnelheden tot 15 km/u

  Activeringsknop voor het testen van de verenkelingsschijf

Mechanische verenkelingsaandrijving 

SpeedShaft van de Precea Special

Elektrische aandrijving 

ElectricDrive van de Precea Super

  Elektrische aandrijving 

ElectricDrive met werksnelheid 

tot 15 km/u

  Mechanische verenkelingsaan-

drijving SpeedShaft met werk-

snelheden tot 12 km/u
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Of het nu gaat om ploegen, mulchen of direct zaaien, het 

PreTeC-mulchzaaikouter is ideaal voor precisie zaaien. Profi-

teer van een eersteklas en constante aflegnauwkeurigheid 

en verhoog uw opbrengsten. Dankzij de hoge precisie, vooral

bij hoge werksnelheden tot 15 km/u, kan de Precea de 

hoogste capaciteit bereiken.

Het mulchzaaikouter (120 kg nettogewicht) kan worden be-

last met een veer tot 200 kg. Een hydraulische cilinder laat 

tot 400 kg kouterdruk toe. Dit zorgt voor een soepele loop 

en gelijkmatige opkomst in het veld, zelfs onder de zwaar-

ste omstandigheden. Het complete mulchzaaikouter wordt 

veilig geleid door twee grote draagrollen. De grond wordt 

geopend door een dubbele schijfeenheid met vorentrekker. 

Nadat het zaad door de vangrol in de grond is gedrukt, vol-

gen de V-aandrukrollen om de voor weer te sluiten.

Het PreTeC-kouter
Het allround-kouter voor elke grondsoort

Hoogste flexibiliteit Gelijkmatige opkomst

Het PreTeC-zaaikouter zorgt tegelijkertijd voor maximale precisie en maximale capaciteit

Kunstmest kouter 
met dubbele schijven 

FerTeC Twin

Draagrollen Vangrol Schijven toestrijkers V-aandrukrollen

Dankzij de vorentrekker en de vangrol is een optimale bo-

dem-aansluiting verzekerd. De goede bodemverdichting 

zorgt ook voor een betere capillaire werking.

Onverslaanbaar duo – 

vorentrekker en vangrol
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Het instellen van de PreTeC-zaaischijf gebeurt zonder gereed-

schap! Duidelijk gestanste instellingsadviezen verklaren elke 

functie!

Zonder gereedschap instelbaar:
1  Kouterdruk
2  Zaaidiepte
3  Schijven toestrijkers
4  Aandrukrol
5  Openingshoek van de aandrukrol

De goede bereikbaarheid van de zaaischijf zorgt voor een 

hoog bedieningscomfort. Een verscheidenheid aan instel-

lingen maakt aanpassing aan alle vereisten mogelijk.

Uw voordelen:

  Verhoogde opbrengsten en verhoogde zaaikwaliteit 

door betrouwbare verenkeling

  Meer instellingscomfort door bediening zonder 

gereedschap

  Grotere flexibiliteit dankzij het uitgebreide assortiment 

van het allround zaaikouter

Maximaal bedieningscomfort

  “De schaalverdelingen zijn allemaal zonder stickers en zijn direct 

in het materiaal gestanst – erg mooi.”

(“profi” – testbericht Precea 4500-2CC Super · 10/2019)

  “Aan de achterzijde zijn voor alle standaard instellingsparameters 

voorzien van goed bereikbare hendels met keurige handgrepen..”

(“Profi” – testbericht Precea 4500-2CC Super · 10/2019)
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Een kouter – 
vele mogelijkheden
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De optionele schijventoestrijker sluit de zaaivoor vooral 

in moeilijke omstandigheden en zorgt voor een optimale 

opkomst van het gewas.

  Optimalisatie van veldopkomst door goede sluiting 

van de zaaivoor

  Eenvoudig en zonder gereedschap hoogte instellen 

en deactiveren

Schijventoestrijker

Met de smalle aandrukrol van 25 mm bent u ideaal uitge-

rust op gemiddelde tot zware grond, met de aandrukrol van 

50 mm eerder op lichtere grond. Voor een bijzonder goede 

naverdichting en verkruimeling wordt het gebruik van de 

getande 50 mm aandrukrol aanbevolen.

  De juiste aandrukrol voor elke grond

   Eenvoudige instelling zonder gereedschap

Verschillende V-aandrukrollen

  De optionele schijventoestrijker kan zonder gereedschap 

in de hoogte worden ingesteld

  De aandrukrollen zijn verkrijgbaar met 25 mm en 50 mm

25 mm 

glad

50 mm 

glad

50 mm 

gekarteld

De optionele kluitenruimer is het ideale gereedschap op zware 

grond met grove kluiten. Door gebruik van de kluitenruimer 

wordt de loop van het zaaikouter veel rustiger.

  Rustige loop van het zaaikouter zorgt voor een gelijkmatige

opkomst van het gewas

  Universele aanpassing van de kluitenruimer mogelijk

Kluitenruimer – 

Het gereedschap tegen kluiten en stenen

Met de optionele stervormige reiniger wordt de zaaivoor

 altijd optimaal geruimd, zelfs met grotere hoeveelheden 

organische gewasresten. De vrije zaadrijen zorgen voor een 

eersteklas werk van de zaaischijven, onderdrukken de her-

groei van onkruid en zorgen voor een optimale opkomst 

van het gewas.

  Optimalisatie van veldopkomst door optimaal 

opgeruimde zaaivoor

Stervormige ruimer – 

Het gereedschap tegen gewasresten
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Bemesting
Kunstmestdosering in perfectie

  De optionele vulvijzel zorgt voor het gemakkelijk vullen 

van de kunstmesttank

Met de kunstmesttanks van 950 l of 1.250 l biedt de Precea 

een voldoende grote voorraad. De container, die ver naar voren

is geplaatst, zorgt voor een optimaal zwaartepunt dicht bij 

de tractor. Dankzij de steile trechterwanden wordt de kunst-

mest veilig naar het doseersysteem geleid en blijft er slechts 

een kleine hoeveelheid residu over. De bediening en instel-

ling gebeurt centraal aan de linkerkant via het SmartCenter.

Uw voordelen:

  Goede bereikbaarheid, ook ideaal voor vullen 

met big bag of met de bak van een voorlader

  Gering hefvermogen dankzij optimaal zwaartepunt 

van de machine

  Eenvoudig vullen met royale tankopening

  Groot controlevenster
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Het Precea-kunstmestdoseersysteem Precea is uitgerust met 

een nauwkeurige en betrouwbare doseeraandrijving. Boven-

dien zorgt een luchtondersteuning van elke rij voor een ge-

lijkmatige toevoer en voorkomt betrouwbaar verstoppingen. 

De mestkorrel wordt betrouwbaar getransporteerd naar het 

dubbele kunstmest schijvenkouter FerTeC Twin. 

Kunstmestdoseersysteem Precis – 

Luchtondersteuning voor elke rij

De mechanische aandrijving met traploze Vario-aandrijving 

maakt eenvoudige en centrale instelling mogelijk op het 

SmartCenter van de machine.

Voordelen mechanische kunstmest doseeraandrijving:

  Gemakkelijke instelling van de Vario-aandrijving 

op het SmartCenter

  Eenvoudige kalibratie van de afgifte via het SmartCenter

De elektrische kunstmest doseeraandrijving zorgt voor maxi-

maal comfort met maximale precisie. Perfect afgestemd op 

de terminal of TwinTerminal is het werken en instellen zeer 

eenvoudig en comfortabel.

Voordelen van de elektrische kunstmest doseeraandrijving:

  Comfortabele instelling en aanpassing 

met de bedieningsterminal

  Comfortabel kalibreren met de kalibratieknop 

op het SmartCenter

Mechanische doseeraandrijving 

van de Precea Special

Elektrische kunstmest doseeraandrijving 

van de Precea Super

Meststof

Luchtstroom

Uw voordelen:

  Hoge capaciteit

  Comfortabele instelling van de afgifte

  Minimalisatie van de insteltijden

  Uniforme toevoer naar alle zaaischijven

  De goede bereikbaarheid van de kunstmestbak, het oprolbaar 

afdekkleed en de grote vulopening maken het vulproces com-

fortabel
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Dubbele schijf kunstmestkouter 
FerTeC Twin
Het krachtige kunstmestkouter

Het krachtige kunstmestkouter met dubbele schijven FerTeC Twin 

is geschikt voor zaaien na het ploegen, mulch- en direct zaaien
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De dubbele schijven kunstmestkouter FerTeC Twin

Het krachtige dubbele schijfkouter zorgt voor een schone 

en betrouwbare aflegging. Het dubbele schijfkouter legt 

de meststof soepel af voor de PreTeC-mulchzaaikouter. Het 

dubbele schijfkouter is volledig onderhoudsvrij en voldoet 

aan de hoogste eisen.

Uw voordelen:

  Verminderde grondverplaatsing zorgt 

voor een rustige loop

  Lange levensduur dankzij robuuste en bewezen 

componenten van zaaitechniek voor grote percelen

  Traploze instelling van de werkdiepte

  Afneembare beschermplaat

Rustige loop, robuust en betrouwbaar
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Microgranulaatstrooier Micro
Hoogste precisie, zelfs bij kleine hoeveelheden
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Mikrogranulaatstrooier Micro met afgifte in de rij Mikrogranulaatstrooier Micro met levering via diffuser

Schaarunit met microgranulaatstrooier

Met een trechterinhoud van 17 l en 3 verschillende doseer- 

rollen biedt de microgranulaatstrooier een nauwkeurige 

toe-passing voor een breed scala aan te doseren producten. 

De mirco-strooier kan worden gebruikt voor het strooien 

van bijv. micronutriënten, insecticiden, slakkenkorrels, enz.

De granulaten kunnen over verschillende afgiftepunten 

worden uitgebracht. Het microgranulaat wordt direct in de 

zaadrij gestrooid samen met het verenkelde zaad. Een andere

mogelijkheid om microgranulaat te plaatsen is een diffusor, 

die het granulaat boven de gesloten zaaivoor strooit.

Door ze rechtstreeks aan de aandrijving van de zaaischijven te

koppelen kunnen de afgiftepunten ook worden geintegreerd 

in de automatische sectieschakeling. Hoeveelheidsregeling 

via applicatiekaarten is ook mogelijk.

Uw voordelen:

  Flexibiliteit in de toepassing dankzij verschillende 

afgiftepunten

  Comfortabele bediening dankzij volledige integratie 

in de ISOBUS-bediening van de machine

  Verhoging van de opbrengst door hoeveelheidsregeling 

met applicatiekaarten mogelijk
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Precea – 
zonder alternatieven

Verschillende ventilator aandrijvingen Luchtinlaat

Precea 4500-2C

Mechanische ventilator aandrijving:

De mechanische ventilatoraandrijving vindt rechtstreeks 

plaats via de aftakasaandrijving. Zelfs voor tractoren met 

een gering hydraulisch vermogen is deze aandrijving een-

voudig mogelijk.

Comfortabele hydraulische ventilatoraandrijving:

De hydraulische ventilatoraandrijving zorgt voor een com-

fortabele aanpassing van het ventilatortoerental en zorgt zo

voor een gelijkmatige lengteverdeling, ook in het heuvel-

achtige terrein. Het ventilatortoerental wordt comfortabel 

en onafhankelijk van het motortoerental ingesteld, zodat 

het toerental van de ventilator altijd constant en optimaal is.

Voor zeer stoffige omstandigheden is de optionele luch-

tin-laatpijp beschikbaar. Deze voorkomt effectief het bin-

nendringen van vuil en stof in het gevoelige circuit van 

de verenkeling.

Uw voordelen:

  Voorkomt het binnendringen van vuil en stof in het 

verenkelingscircuit
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Betrouwbaar tot in
het kleinste detail

Met de verlichting voor rijden op de weg voldoet de Precea 

aan alle eisen van het wegverkeer voor transportveiligheid. 

Optioneel kan de Precea ook worden uitgerust met een 

LED-verlichting voor wegverkeer, waarbij ook een verlich-

ting van de zaadtank is inbegrepen.

Optimale werkverlichting op de zaadtank zorgt voor een 

goede zichtbaarheid in het donker. Door de draaibare LED-wer-

klampen is het werkgebied naast en achter de zaaimachine-

combinatie optimaal verlicht. Daarnaast is er een optionele 

LED-werklamp beschikbaar voor de kouters, die specifiek het 

koutergebied verlicht. Alle werklampen kunnen gemakkelijk 

via de terminal worden ingeschakeld.

Verlichting voor rijden op de weg

LED-werkverlichting – 

net zo licht als overdag

Met de optionele frame-ballast is een traploze gewichts-

overdracht vanuit de tractorcabine mogelijk. Met tot 600 kg 

extra, kan zelfs met een bijna lege machine, een eersteklas 

werk van de zaaischijven worden gewaarborgd.

Uw voordelen:

  Gelijkmatige aflegging, zelfs als de kunstmesttank 

bijna leeg is

  Comfortabele bediening

Ballasten van het frame

  Tractorsporenwissers voor het losmaken 
van vastgereden sporen

Smal kouter, hartvormig kouter 

en vleugelschaar

Voor gebruik op verdichtingsgevoelige bodems en geringe 

werkdiepte zijn de optionele tactorsporenwissers HD zinvol. 

De overbelastingsbeveiliging zorgt voor een constante uit-

breekkracht in alle posities.

Uw voordelen:

  Intensief losmaken direct achter de tractorbanden

  Hoge flexibiliteit dankzij 3 koutervarianten

  Verticaal en horizontaal instelbaar

Tractor sporenwissers HD
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Bediening gemakkelijk gemaakt!

Precisiezaaimachine Precea 4500-2CC in gebruik



30 31Bediening

Afhankelijk van de vereisten, kunt u kiezen tussen twee vari-

anten voor de hydraulica. Enerzijds de standaardhydrauliek, 

waarbij elke functie moet worden bediend via een regelventiel

van de tractor. Voor tractoren met een beperkt aantal regel-

ventielen kan de comforthydrauliek worden gekozen. Daar 

kunnen de functies uitschuiven en markeurbediening wor-

den samengevoegd door een elektrische omschakelklep 

op een regelventiel.

Standaard hydrauliek 

en comfort hydrauliek

AmaCheck – 

Het alternatief zonder ISOBUS

Voordelen van comforthydrauliek:

  Slechts 1 regelventiel nodig

  Verhoogd gebruiksgemak

  Eenvoudige en snellere functiewisseling

Machine specifieke terminal AmaCheck voor 

bewaking van de Precea precisiezaaimachine 

zonder ISOBUS

De AmaCheck-bedieningscomputer is speciaal ontworpen 

om de Precea Special te bedienen met zijn mechanische 

verenkelingsaandrijving en mechanische kunstmestdoseer-

systeem. Voor gebruik is geen ISOBUS-aansluiting van uw 

tractor vereist. De terminal is zeer duidelijk en eenvoudig te 

bedienen. Met de AmaCheck kunt u de mechanische aan-

drijvingen regelen en tegelijkertijd bewaken.

Functies van de AmaCheck:

  Regeling van de mechanische verenkelingsaandrijving

  Controle van de aflegnauwkeurigheid

  Regeling van de mechanische kunstmestdosering Precis

  Controle vulniveau

  Snelheidsweergave

  Hectareteller
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ISOBUS –
Bedienen van machines in het digitale tijdperk

Bij elke ISOBUS-compatibele machine biedt AMAZONE ultra-

moderne techniek met vrijwel onbeperkte mogelijkheden. Het

maakt niet uit of u een bedieningsterminal van AMAZONE 

gebruikt of direct een bestaande ISOBUS-terminal van uw 

tractor. ISOBUS kenmerkt zich door een wereldwijd geaccep-

teerde communicatiestandaard tussen 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 tractorcabine.

Voordelen ISOBUS:

  Wereldwijde standaardisatie zorgt voor uniforme interfa-

ces en gegevensformaten, zodat de compatibiliteit met 

externe fabrikanten is gewaarborgd

  Plug-and-play tussen machine, tractor en andere 

ISOBUS-apparaten

Een 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-ma-

chines 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 

uitgerust met de noodzakelijke ISOBUS-functies.

  MiniView-weergave met alle AMAZONE-terminals 

en andere ISOBUS-terminals. Zie bijvoorbeeld de 

machinegegevens 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 bedie-

ningspaneel

  Maximaal 3 gebruikersprofielen mogelijk. Maak een 

afzonderlijk gebruikersprofiel voor elke bestuurder 

of opdracht!

  Vrij configureerbare machineprocedures zoals 

bijvoorbeeld het inklappen van de spuitboom 

van uw AMAZONE veldspuit

  Evaluatie van de tractor-ECU-functie 

Automatische bewegingssequenties zoals de automatische

vergrendeling 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

ISOBUS
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Maak gebruik van de mogelijkheden

Opdrachtbeheer en documentatie

Alle AMAZONE ISOBUS-terminals kunnen standaard machi-

negegevens en locatie gerelateerde gegevens verzamelen 

en opslaan via de Task Controller. Vervolgens kunnen de 

verzamelde gegevens worden gebruikt in uw bedrijfsinfor-

matiesysteem.

 Gemakkelijk taken maken of laden

 Orders uitvoeren

 Het uitgevoerde werk documenteren en exporteren

 Verwerking van applicatiekaarten in ISO-XML-formaat

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 hoeveel-

heid actief ingrediënt worden verwerkt.

 Intuïtief systeem voor verwerken van applicatiekaarten

  Automatische plaatsspecifieke regeling van de afgifte

  Optimaal gewasbeheer via een op behoeften gebaseerde 

applicatie

  Standaard voor AmaTron 4 en AmaPad 2

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 afwijking 

van de ideale lijn wordt grafisch weergegeven op het scherm 

door een geïntegreerde lichtbalk. Dankzij de duidelijke stuur-

aanbevelingen met exacte afstanden van de rijpaden, bent 

u altijd in het juiste spoor!

 Met virtuele lichtbalk in de statusregel

 Standaard voor AmaPad 2

 Optioneel voor AmaTron 4

GPS-track – 

uw parallelle 

besturingshulp 

in het veld 

GPS-Maps – 

plaatsspecifieke 

applicatie
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agrirouter –
De onafhankelijke data draaischijf 

voor de landbouw

Eenvoudige en veilige 

gegevensuitwisseling

Volledige controle – 

dat bepaalt uzelf!

Met de merkonafhankelijke agrirouter opent AMAZONE 

zijn deuren voor universele gegevensuitwisseling. Via de 

agrirouter kunnen gegevens op een veilige en ongecompli-

ceerde manier worden uitgewisseld tussen AMAZONE-ma-

chines, agrarische software, fabrikanten en bedrijven.

Voordelen van de agrirouters:

  Ongecompliceerd en gemakkelijk te gebruiken

  Handige en snelle overdracht

  Volledige controle over uw gegevens

  Gegevens worden getransporteerd, 

niet opgeslagen

  Bruikbaar voor alle fabrikanten

De agrirouter vereenvoudigt gegevensuitwisseling door 

ordergegevens en applicatiekaarten draadloos uit te wisselen 

met AMAZONE-machines. Dit vereenvoudigt operationele 

processen, vermindert de administratieve overhead en ver-

betert de winstgevendheid. Alleen u behoudt de gegevens-

soevereiniteit en beslist wie welke gegevens ontvangt en in 

welke mate.
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Machinefabrikant Boer

Bedrijfsmiddelen fabrikant Handelaar

Levensmiddelenindustrie Voorlichter

Externe platforms voor gegevensuitwisseling Externe dienstverleners

App-provider Loonwerker

AMAZONE implementeert de verbinding met de ISOBUS-machine via de AmaTron 4
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Nauwkeurig zaaien is erg belangrijk om over- en onderbe-

zetting op kritieke punten te vermijden, wat in de praktijk 

vaak voorkomt. Een oplossing voor exacte aflegging biedt 

de automatische sectieschakeling, die het betreffende zaai-

kouter automatisch kan in- en uitschakelen, zodat met 

name in wiggen en op de kopakker een aanzienlijke 

besparing kan worden bereikt. 

Atomatische sectieschakeling 
GPS-Switch met Section Control

Virtuele kopakker

Veld, applicatiekaart voor verschil-
lende hoeveelheden zaad mogelijk

Bewerkte oppervlakte

Nauwkeurige aflegging van het zaad!

De zaaimachine schakelt 
automatisch nauwkeurig uit
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Positie afhankelijk in- en uitschakelen van elke zaadrij 

met GPS-Switch

Over- of onderzaaien bij handmatige schakeling zonder 

GPS-Switch

Met de automatische sectieschakeling GPS-Switch biedt 

AMAZONE een op GPS-gebaseerde, volautomatische sec-

tieschakeling voor alle AMAZONE-bedieningsterminals en 

ISOBUS-compatibele kunstmeststrooiers, gewasbescher-

mingsspuiten of zaaimachines.

GPS-Switch basic

  Automatische sectieschakeling tot 16 secties

  Optioneel voor AmaTron 4

GPS-Switch pro

  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

  Standaard voor AmaPad 2

  Optioneel voor AmaTron 4

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 bestuurder 

zich vervolgens in de automatische modus volledig concen-

treren op de bediening van het voertuig, omdat het schake-

len van de secties in wiggen en op de kopakker automatisch 

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 middelen

  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)

Het 
apparaat wordt 

handmatig in- en 
uitgeschakeld

Automatische 

sectieschakeling
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ISOBUS-terminals van AMAZONE
Intuïtief, comfortabel, beter – dagelijks werk eenvoudig gemaakt

Met de ISOBUS-compatibele AmaTron 4 en de AmaPad 2 biedt

AMAZONE twee bijzonder comfortabele bedieningsterminals 

voor uw ISOBUS-machines. Naast pure machinebediening 

zijn er ook andere toepassingsopties, zoals de automatische 

sectieschakeling GPS-Switch (Section Control).

  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 er het praktische alterna-

tief om de functies van tractor en werktuig te scheiden en 

deze te bedienen met twee terminals. De tractorterminal kan

de tractor blijven besturen of zelfs de GPS-toepassingen 

weergeven, terwijl de andere bedieningsterminal 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 4 AmaPad 2

Display 8-inch multitouch kleurendisplay 12,1-inch multitouch kleurendisplay

Bediening Touch en 12 toetsen Touch

Interfaces
1 x Ethernet 

2 x RS232 (GPS & ASD) 
2x USB-interface

1 x Ethernet 
2 x RS232 (GPS & ASD) 

2x USB-interfaces met WLAN-stick

Opdrachtbeheer en verwerking 
van applicatiekaarten 
(ISO-XML en shape formaat)

GPS-Maps&Doc 
met geïntegreerde Task Controller

Task Controller

Parallelle rijhulp
GPS-Track * 

met virtuele lichtbalk

GPS-Track pro 
met virtuele lichtbalk

Automatische spoorgeleiding –
GPS-Track Auto 

voor de zelfrijdende veldspuit Pantera

Automatische sectieschakeling 
(Section Control)
Opmerking:  let op max. aantal secties van de machine! 

GPS-Switch basic *
tot 16 secties

of GPS-Switch pro * 
tot 128 secties

GPS-Switch pro 
tot 128 secties

Camera-aansluiting
1x camera-aansluiting * 

met automatische herkenning achteruitrijden AmaCam
2x camera-aansluitingen *

* = optioneel
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Alles uit een hand!

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

machine in het werkmenu met uw AmaPilot+ of middels 

een andere ISOBUS-multifunctionele hendel bedienen.

Uw voordelen door AmaPilot+:

  Perfecte ergonomie

  Bijna alle functies direct op drie 

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)

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” – “Rijtest zaaimachine Centaya” · 06/2018)



GPS-Maps&Doc
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AmaTron 4
Manager 4 all

Waarom een terminal niet zo intuïtief bedienen als een ta-

blet of smartphone? Met dit in gedachten heeft AMAZONE 

een gebruiksvriendelijkere AmaTron 4 ontwikkeld, die een 

merkbaar vlottere workflow biedt, vooral bij het orderbeheer.

De AmaTron 4, met zijn 8-inch multi-touch kleurendisplay, 

voldoet aan de hoogste normen en biedt maximale ge-

bruiksvriendelijkheid. U kunt snel via vingervegen of via de 

app-carrousel van applicatie naar applicatie of het duidelijk 

en eenvoudig gestructureerde bedieningsmenu gaan. Een 

handige MiniView, een vrij configureerbare statusregel en 

een virtuele lichtbalk maken het gebruik van de AmaTron 4 

bijzonder duidelijk en comfortabel.

Eenvoudige en comfortabele bediening, 

net zo intuïtief als uw tablet

Voordelen van de AmaTron 4:

  Automatische modus volledig scherm, 

wanneer niet in gebruik

  Praktisch MiniView-concept

  Bediening via aanraakscherm of knoppen

  Bijzonder intuïtief en gemakkelijk te gebruiken

  Veldgerelateerde documentatie

  Praktische en intelligente menunavigatie

  Dag-nachtmodus

Standaard met:

  De automatische herkenning achteruitrijden AmaCam 

biedt directe toegang tot de achteruitrijcamera en voorkomt 

gevaarlijke situaties

  Machinebediening (UT, Universal Terminal) 

in dag-nachtmodus



GPS-Maps pro

GPS-Track pro

GPS-Switch pro
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Met de AmaPad 2 biedt AMAZONE een hoogwaardige be-

dieningsterminal. Het 12,1-inch multitouch-kleurenscherm 

is bijzonder comfortabel en voldoet aan de hoogste normen 

voor precisielandbouw. AmaPad wordt uitsluitend door 

aanraken bediend.

Met het praktische “MiniView-concept” kunnen applicaties 

die momenteel niet actief worden gebruikt, maar u wel wilt 

controleren, duidelijk aan de zijkant worden weergegeven. 

Indien nodig kunnen deze worden vergroot “door met de 

vinger te wijzen”. De optie om een “instrumentenpaneel” 

afzonderlijk weer te geven, maakt de ergonomie van de 

bestuurder compleet.

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

pro ook een professionele parallelle rijhulp met standaard 

virtuele lichtbalk geïnstalleerd.

AmaPad 2
Een zeer comfortabele manier 

om landbouwmachines te bedienen

Een nieuwe dimensie voor controle 

en monitoring

Voordelen van de AmaPad:

  Groot 12,1 inch-Multitouch-kleurendisplay

  Geavanceerd MiniView-concept

  Uitbreiding van het automatische stuursysteem 

mogelijk dankzij automatische GPS-Track Auto

  Dag-nachtmodus

Standaard met:
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Technische gegevens
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Type machine Precea 3000-A Precea 3000 Precea 4500 Precea 4500-2

Uitrustingsvarianten Super Special / Super Special / Super Special / Super

Type frame
Opbouwzaai-

machine
star star enkelvoudig tweevoudig variabel*

Werkbreedte (m) 3,00 2,70 – 3,20 3,50 – 4,80 3,50 – 4,80

Aantal zaai-aggregaten 4, 5, 6 5, 6, 7, 8 6, 7

Mogelijke rijenafstanden (cm) 50, 60, 75
45, 50, 60, 65, 

70, 75, 80
45, 50, 60, 65, 

70, 75, 80
60, 65, 70, 

75, 80
60, 70, 
75, 80

45 tot 80

Transportbreedte (m) 
bij 75 cm rijenafstand

3,00 4,50 3,30 3,00

Transportlengte vanaf (m) 3,05 2,00 2,30

Aandrijving verenkeling elektrisch Special mechanisch / Super elektrisch

Aandrijving kunstmest dosering elektrisch Special mechanisch / Super elektrisch

Werksnelheid (km/u) 3 – 15 Special 3 – 12 / Super 3 – 15

Korrelafstand 3,1 cm tot 86,9 cm afhankelijk van de gebruikte zaaischijf

Verenkelingsorgaan
Verenkelingsschijven 

voor maïs, zonnebloemen, suikerbieten, koolzaad, soja, sorghum, tuinbonen, erwten

Inhoud kunstmesttank (l) 950 950 / 1.250

Inhoud zaadtank (l) 55

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. 

Alleen leverbaar als Super variant

Technische gegevens

Precisiezaaimachine Precea



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.
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