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Hoort bij elkaar: de nieuwe zaaicombinatie Cataya 
 
Amazone presenteert een nieuwe mechanische zaaicombinatie: de Cataya. 
Deze bestaat uit de voor de professionele akkerbouw ontworpen opbouw-
zaaimachine Cataya 3000 Super, die naar keuze kan worden gecombineerd 
met de nieuwe rotorkopeg KE 3001 of de nieuwe rotorcultivator KG resp. KX 
3001.  
 
Het nieuwe totale ontwerp van zaaimachine en grondbewerkingsmachine pre-
senteert zich als een geheel. Gekenmerkt door een slanke maar grote zaad-
tank met 830 liter basisvolume kan de tank met een opzetstuk tot 1270 l in-
houd worden vergroot. Deze voor een mechanische zaaimachine zeer grote 
inhoud leidt tot minder vaak navullen en zorgt voor navenant meer capaciteit. 
Met 2,60 x 0,75 m is de vulopening dermate groot, dat de machine zonder 
problemen met een voorladerbak of big bag kan worden gevuld.  
 
Behalve het design wordt de Cataya gekenmerkt door verschillende functione-
le innovaties. De belangrijkste zijn het doseersysteem Precis, de instelling met 
het SmartCenter, een elektrische doseeraandrijving, dubbele zaaischijven 
TwinTeC en de ISOBUS-bediening van de machine. 
 
Comfortabel doseersysteem 
Voor het hoge bedieningscomfort en verminderde insteltijden zorgt het do-
seersysteem Precis. Tot Precis behoren een sluitschuif met drie vergrendelba-
re standen, die een snelle overschakeling van normaal- op fijnzaad en omge-
keerd mogelijk maken. Nieuw zijn ook de geïntegreerde aanvoertrechters, die 
minimale resthoeveelheden in de zaadtank achter laten en het reinigen van de 
zaadtank vereenvoudigen. Hierbij komen nog de centraal instelbare kalibratie- 
kleppen , waarmee de machine snel van zaaien op kalibreren kan worden 
omgesteld.  
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Elektrische doseeraandrijving 
De elektrische doseeraandrijving ElectricDrive maakt zeer nauwkeurige trap-
loze dosering van verschillende zaden in het bereik van 0,4 tot 550 kg/ha mo-
gelijk. Verdere voordelen van deze aandrijving zijn de eenvoudige instelling 
van de zaaihoeveelheid vanuit de bestuurdersstoel en de mogelijkheid de 
zaaihoeveelheid plaats specifiek volgens de applicatiekaarten te variëren en in 
de hoeken van het veld voor te doseren.  
 
Met behulp van de elektrische rijpadenschakeling kunnen in de basisuitvoering 
2 x 3 resp. optioneel 2 x 5 rijen rijpaden worden geschakeld. Door het halfzij-
dig uitschakelen van de zaai-as en de tussenas zijn bovendien asymmetrische 
rijpadenritmen mogelijk. Dankzij de elektrische aandrijving aan beide zijden 
kan de Cataya vanuit de cabine ook naar keuze halfzijdig links of rechts wor-
den geschakeld. In combinatie met Section Control kunnen de overlappingen 
in spieën en schuin toelopende kopakkers  verder worden verminderd.  
 
SmartCenter voor het kalibreren  
Op het nieuwe SmartCenter, dat aan de linkerzijde van de machine is aange-
bracht, wordt het kalibreren uitgevoerd. Voor het kalibreren moet hier - dank zij 
de elektrische aandrijving – alleen nog een drukschakelaar worden ingedrukt.  
Twee speciale kalibratiegoten die het zaad opvangen, kunnen centraal aan de 
linker zijde van het SmartCenter uit de machine worden getrokken. Daardoor 
hoeft men tijdens het kalibreren niet onnodig rondom de machine te lopen. De 
kalibratie-apparatuur wordt gecomplementeerd met een stevige opvouwbare 
emmer en een unster met verlicht digitaal display; beide worden na gebruik in 
de binnenruimte van het SmartCenters opgeborgen. Na het kalibreren en con-
troleren van de zaaidiepte kan de bestuurder zelfs zijn handen wassen. Daar-
voor bevindt zich aan de rechterzijde van de Cataya een 5 l-handwastankje en 
zeepdispenser.  
 
Voor de ISOBUS-bediening kunnen voor de zaaicombinatie naar keuze de 
ISOBUS-terminals Amatron 3, CCI of Amapad van Amazone of elke ISOBUS-
terminal van een andere fabrikant worden ingezet. 
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Nauwkeurig afleggen van het zaad met de TwinTeC- dubbele zaaischij-
ven 
De nieuwe TwinTeC-dubbele zaaischijven van de Cataya is er met rijenaf-
standen van 12,5 of 15,0 cm. Een kouterdruk van max. 60 kg zorgt voor een 
rustige loop van de zaaischijven en daardoor voor een constante zaaidiepte. 
Dankzij de ophanging van de zaaischijven in een bodemvolgend kouterframe 
kan de druk voor alle zaaischijven centraal worden ingesteld. Onafhankelijk 
van de kouterdruk kan – eveneens centraal aan de linker zijde -  de zaaidiepte 
van 0 -6 cm worden ingesteld. De diepte-instelling van de zaaischijven gebeurt 
met de dieptegeleiderollen. Hiervoor levert Amazone de Control 50-rollen voor 
zware grond resp. de Control 65-Rollen voor lichtere of minder draagkrachtige 
grond. Ook voor het egaliseren van het grondoppervlak zijn er twee alternatie-
ven: naar keuze de bekende Amazone-exakteg of de individuele aan de zaai-
schijven bevestigde eggetjes.  
 
Voor onderzaaien en slakkenkorrels 
Parallel naast het zaaien kunnen ook onder zaaigewassen, slakkenkorrels en 
tussengewassen met de Cataya worden uitgebracht. Daarvoor is er als spe-
ciale uitrusting de zaaimachine voor tussengewassen GreenDrill 200 E met 
200 l tankinhoud en elektrisch aangedreven doseeras en turbine, die aan de 
achterzijde van de machine wordt gemonteerd. 
 
Nieuwe werktuigen voor de actieve grondbewerking 
Als grondbewerkingsmachine in  combinatie met de Cataya biedt Amazone de 
nieuwe rotorkopeg KE 3001 evenals de nieuwe rotorcultivatoren KG 3001 en 
KX 3001. Een nieuw aankoppelconcept zorgt er voor, dat zaaimachine en 
grondbewerkingswerktuig zeer eenvoudig en zonder gereedschap kunnen 
worden aangekoppeld en losgemaakt, zodat de grondbewerkingsmachine 
zonder problemen ook solo kan worden gebruikt.  
 
Tot andere vernieuwingen behoort het instellen van de werkhoogte van de 
egalisatiebalk onafhankelijk van de werkdiepte van het grondbewerkingswerk-
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tuig, omdat de egalisatiebalk door de nalopende rol wordt geleid. De diepte-
instelling van de egalisatiebalk voor de betreffende grondstructuur gebeurt 
eenvoudig centraal aan de linkerzijde van de machine. Een nieuwe tractorspo-
renwisser met verwisselbare beitels voor verschillende bodemgesteldheden 
maakt de uitrusting van de nieuwe grondbewerkingsmachines compleet.  
 
De werkdiepte wordt gemakkelijk en eenvoudig ingesteld met de bekende ex-
centrische pennen. Naar keuze kunnen de KG en de KX ook worden uitgerust 
met de comfortabele hydraulische diepte-instelling. Daarmee kan de bewer-
kingsdiepte ook tijdens het rijden worden veranderd om aan de omstandighe-
den aan te passen.   
 
Uitbreiding aandrukwalsen programma 
Voor het naverdichten van de grond zijn verschillende nalooprollen leverbaar. 
Naast de tandenpakkerwals PW 600, de V-ringwals KW 580 en V-ringwals 
met Matrixbandenprofiel KWM 600 levert Amazone nu ook de trapeziumvor-
mige ringwalsen TRW 500 en TRW 600 , zodat voor elke grondsoort een ge-
schikte wals leverbaar is.  
 
Universeel bedieningsgereedschap 
Een ander vernieuwing is het universele bedieningsgereedschap voor de Ca-
taya. Met dit ergonomisch gevormde gereedschap kunnen op de zaaimachine 
bijvoorbeeld de zaaidiepte, de kouterdruk, de rijkpadenmarkering en de druk 
van de exacteg worden ingesteld en bij de grondbewerkingsmachine de egali-
satiebalk en de zijplaten. Daardoor hoeft de bestuurder niet meer gereed-
schap mee te nemen.  
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Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_2778 
Voor een mechanische zaaicombinatie zeer grote inhoud van de zaadtank van 
830 l resp. 1.270 l vermindert de tijd voor het navullen waardoor de capaciteit 
toeneemt.  
 

 
Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_1846 
De belangrijkste innovaties van de Cataya zijn het doseersysteem Precis, de 
instelling met het SmartCenter, een elektrische doseeraandrijving, de dubbele 
zaaischijven TwinTeC en de ISOBUS-bediening van de machine. Nieuwe 
ontwikkelingen zijn ook de rotorkopeg KE 3001 resp. de rotorcultivatoren KG 
3001 en KX 3001. 
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Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_2798 
Het nieuwe SmartCenter aan de linkerzijde van de machine: Hier moet men 
voor het kalibreren alleen een drukknop indrukken.  
 

 
Cataya-3000-Super_Fendt_d0_kw_1524_d1_161109 
Voor de Cataya heeft men alleen nog een universeel bedieningsgereedschap 
nodig om de verschillende functies aan de zaaimachine en grondbewerkings-
machine in te stellen.  


