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EDX Xpress – szybki
siew precyzyjny
/EDX Xpress/ Amazone poszerzy∏a swój program siewników punktowych EDX o trzy nowe, zawieszane jednostki.
Teraz sà to maszyny szybsze, bardziej efektywne i dok∏adnie spe∏niajàce wymagania uj´te w stwierdzeniu „Wi´ksza
wydajnoÊç przy mniejszym wysi∏ku”.

O

ferta siewników Amazone EDX
obejmuje teraz ∏àcznie pi´ç typów maszyn o wysokiej wydajnoÊci.
Najnowsze typy siewników punktowych EDX zawieszanych na hydraulice TUZ ciàgnika to: EDX 6000-2,
EDX 6000-2C oraz EDX 6000-2FC.
Przy 6 m szerokoÊci roboczej pozwalajà one osiàgaç wydajnoÊci rz´du
400–700 ha, nadajàc si´ przy tym
do pracy tak˝e na niewielkich, wàskich polach.
Zaczepiane siewniki punktowe EDX
9000-TC i EDX 6000-TC o szerokoÊci roboczej 6 i 9 m, które Amazone
wprowadzi∏a na rynek ju˝ w 2007 r.,
przeznaczone sà do dzia∏ania na
wi´kszych polach. EDX 9000-TC potrafi w trakcie jednej kampanii zasiaç
do 1500 ha, a 6000-TC pokrywa zapotrzebowanie na ok. 900 ha.
Spektrum zastosowania maszyn
z programu EDX wykracza poza
siew kukurydzy, s∏onecznika i rzepaku, niezale˝nie od tego, czy siew odbywa si´ przy uprawie konwencjonalnej czy konserwacyjnej, wzgl´dnie – czy jest to siew bezpoÊredni.
Obok wersji standardowych, z rozstawem rz´dów co 75 cm, mo˝liwe
jest ustawianie rz´dów w w´˝szych
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odst´pach. Pozwala to spe∏niaç wymagania uprawowe zapobiegajàce
erozji gleby (rozstaw rz´dów poni˝ej
45 cm) bàdê umo˝liwia siew zag´szczony. Do dyspozycji jest, oczywiÊcie, równie˝ system zak∏adania Êcie˝ek technologicznych.

Xpress – innowacyjny
system wysiewu
Firma Amazone wzmocni∏a swojà nowà, wydajnà technologi´ EDX przez
wprowadzenie innowacyjnego systemu oddzielania oraz odk∏adania pojedynczych nasion, zwanego Xpress.
W∏aÊnie to rozwiàzanie umo˝liwia prac´ z pr´dkoÊcià roboczà do
15 km/h. W porównaniu z konwencjonalnymi siewnikami punktowymi,
klasa EDX uzyskuje wydajnoÊci powierzchniowe o 30–50% wy˝sze z zachowaniem wysokiej jakoÊci pracy. DoÊwiadczenia dowodzà, ˝e np.
z du˝ym EDX 9000-TC mo˝na w ciàgu 10 dni zasiaç 1100 ha.
W systemie oddzielania i odk∏adania
pojedynczych nasion Xpress, rozdzia∏ poszczególnych nasion nie odbywa si´ oddzielnie dla ka˝dego
z rz´dów, ale wykonywany jest przez
jeden lub dwa centralne b´bny od-

Siewniki EDX Xpress dost´pne sà w wersjach
zawieszanych, np. EDX 6000-2, oraz zaczepianych, jak 9-metrowy model EDX 9000T.

Wszystkie funkcje siewnika punktowego EDX
sà obs∏ugiwane przez terminal Amatron+.

dzielajàce. W po∏àczeniu z oddzielaniem nasiona sà za pomocà w´˝y
wstrzeliwane w oddzielne strefy odk∏adania przez tzw. system wychwytywania Xpress z formierzem redlin
i rolkà wychwytujàcà.
Za pomocà dwóch tarcz tnàcych
formierz tworzy redliny o przekroju
prostokàtnym. Za nim znajduje si´
rolka wychwytujàca, zamykajàca
dno i Êciany redliny. Dzi´ki temu
tak˝e w niekorzystnych warunkach
glebowych nasiona nie mogà si´
przetaczaç, ale sà chwytane i wciskane przez rolk´ wychwytujàcà
w dno redliny. W ten sposób tak˝e
przy wysokich pr´dkoÊciach roboczych zagwarantowana jest optymalna jakoÊç odk∏adania nasion.

Nie tylko w teorii
Fakt, ˝e nie jest to jedynie teoria,
udowodni∏y doÊwiadczenia badajàce rozk∏ad nasion, wykonane przez
Amazone przy siewie kukurydzy
w 2010 r. Porównywano efekty pracy siewnika punktowego EDX z innymi stosowanymi dotychczas maszynami. Zarówno rozk∏ad nasion
w rz´dzie, jak te˝ ˝àdana obsada
nasion potwierdzi∏y, ˝e z technolo-
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Fot. Zabost, firmowe

jest do dyspozycji z ramà do∏àczania lub z czo∏owym oponowym wa∏em ugniatajàcym, pozwala zabraç
ze sobà 1500 l lub 2000 l (przy wykorzystaniu nadstawki). Praktyka
potwierdzi∏a, ˝e maszyny ze wst´pnej serii potrafi∏y zasiaç w ciàgu godziny ok. 4 ha.

Nasiona sà wstrzeliwane w´˝ami w oddzielne strefy odk∏adania przez tzw. system wychwytywania Xpress z formierzem redlin
i rolkà wychwytujàcà. Za pomocà dwóch
tarcz tnàcych formierz tworzy redliny o prostokàtnym przekroju.

già EDX mo˝na utrzymaç dok∏adnà
g∏´bokoÊç siewu oraz ˝àdane rozstawy rz´dów równie˝ przy wysokich pr´dkoÊciach roboczych.

Z nawo˝eniem lub bez
Technologia Amazone EDX daje
rolnikom wybór: w siewnikach
EDX 6000-2 oferuje siew bez nawo˝enia pod korzeƒ lub siew kukurydzy z nawo˝eniem pod korzeƒ
w EDX 6000-2C ze zintegrowanym
zbiornikiem nawozu, albo z czo∏owym zbiornikiem nawozu – EDX
6000-2FC.
Przy kompaktowo zbudowanym modelu EDX 6000-2C, ze zintegrowanym zbiornikiem nawozu i rozstawem rz´dów 70 cm, 75 cm lub
80 cm, wszystkie elementy obs∏ugowe umieszczono w bezpoÊrednim sàsiedztwie ty∏u ciàgnika. Zamontowany zbiornik nawozu mieÊci 1100 l,
centralny zbiornik ziarna ma pojemnoÊç 360 l.
Przy EDX 6000-2FC czo∏owy zbiornik nawozu s∏u˝y jednoczeÊnie jako
docià˝enie przodu ciàgnika. Maszyna mo˝e bez ˝adnych problemów
byç wyposa˝ona do siewu w rz´dy
o rozstawie: 37,5 cm, 44,9 cm
(45 cm), 50 cm albo 55 cm. Centralny zbiornik ziarna mieÊci 400 l.
Czo∏owy zbiornik nawozu, który

Mniej czasu na obs∏ug´
Jeden lub dwa du˝e, centralnie
umieszczone zbiorniki ziarna, sprawiajà, ˝e nape∏nianie, opró˝nianie
oraz zmiana gatunku nasion jest
w siewnikach punktowych EDX
znacznie szybsza. Dodatkowo du˝e
pojemnoÊci zbiorników ziarna i nawozu eliminujà koniecznoÊç ich
cz´stego i czasoch∏onnego nape∏niania. W siewniku EDX 9000-TC
pojemnoÊç zbiorników wystarcza
np. na 25 ha.
Wyeliminowano potrzebà oddzielnego przestawiania zgarniaczy w poszczególnych sekcjach wysiewajàcych. Teraz sà one ustawiane przez
centralny b´ben, który ma mo˝liwoÊç równoczesnego oddzielania
dla wielu rz´dów. Jako opcja oferowana jest elektryczna, zdalna obs∏uga przestawiania zgarniaczy za
pomocà Amatron+. Kierowca mo˝e
wtedy z kabiny ciàgnika wygodnie
nadzorowaç i przestawiaç zgarniacze bez przerywania pracy, za-

W systemie oddzielania i odk∏adania pojedynczych nasion Xpress, proces rozdzia∏u
poszczególnych nasion nie przebiega oddzielnie dla ka˝dego z rz´dów, ale wykonywany jest przez jeden lub dwa centralne
b´bny oddzielajàce.

trzymywania si´ i wysiadania. Zmiana nacisku redlic nawozowych oraz
wysiewajàcych równie˝ odbywa si´
centralnie, przez dwa oddzielne hydrauliczne uk∏ady ciÊnieniowe. Tak˝e tu jest do dyspozycji opcjonalna,
zdalna obs∏uga elektryczna.
Wszystkie funkcje siewnika punktowego EDX sà obs∏ugiwane przez terminal Amatron+. Nadzoruje on tak˝e liczb´ obrotów i stany nape∏nienia
maszyny oraz informuje kierowc´
o aktualnie osiàganej wydajnoÊci.
Amatron+ oferuje tak˝e proste w obs∏udze zarzàdzanie zleceniami.

„Speed-Seeding”,
czyli szybki siew
Z chwilà rozszerzenià programu
siewników punktowych EDX o trzy
maszyny zawieszane, Amazone
wprowadz∏ rozwiàzania odpowiednie dla wszystkich gospodarstw
rolnych. Wysokie pr´dkoÊci robocze i skrócone czasy przezbrajania
pozwalajà realizowaç wydajnoÊci
powierzchniowe znacznie wy˝sze
ni˝ przy konwencjonalnych siewnikach punktowych. Ten wzrost
Amazone okreÊli∏a mianem „Speed-Seeding” (szybki siew).
■
Opr. mz

W siewnikach EDX zadbano o dobry dost´p
do elementów regulacyjnych i ∏atwà obs∏ug´.
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