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NOWOŚĆPORTO

PORTO jest to agregat bezorkowy służący do płytkiej oraz głębokiej uprawy. Wyposażony jest w 10 nóg rodzaju Delta Flex 

zrobionych z wysokogatunkowej stali. Każda z nóg posiada zabezpieczenie hydrauliczne NON STOP, co dodatkowo pozwala na 

regulację siły docisku. Agregat posiada również 1 rząd talerzy zagarniających oraz w wersji podstawowej wał rurowy. Inne wały są 

opcjonalne. Solidna rama zbudowana z masywnych kształtowników i gatunkowej stali sprawdzi się nawet w najcięższych 

warunkach. Całość pokryta jest lakierem proszkowym, a siłowniki posiadają grubą powłokę chromu.

Szerokość robocza: 3m

PORTO 3.0 - masa: 1500kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 110KM

wersja standardowa:

talerze 560

10 zębów Delta Flex

piasta bezobsługowa

wyposażenie opcjonalne:

piasta obsługowa 

zabezpieczenie hydrauliczne NON STOP

wał rurowy 

wał teownikowy - T Roll

wał daszkowy - V Roll

inne wały

hydrauliczna regulacja wału



AGREGAT BEZORKOWY

1500
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BRONA TALERZOWA ATOS

Brona talerzowa ATOS to maszyna do uprawy przedsiewnej .

Brona talerzowa ATOS potocznie nazywana talerzówką wyposażona jest w  osobno amortyzowane nogi  wraz z talerzem 560 mm 

bądź 610 mm oraz dwa rzędy talerzy oddalonych od siebie o 800 mm. 

Taki rozstaw gwarantuje nieprzerwaną pracę w każdych warunkach. Maszyna może być wyposażona w każdy z wałów dostępny 

w naszej ofercie . 

Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.
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1210

ATOS 3.0 - masa: 1210kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 80KM

ATOS 3.5 - masa: 1290kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 100KM

ATOS 4.0 - masa: 1370kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 120KM

talerze 610 mm

wersja standardowa:

talerze 560

piasta obsługowa

ekrany boczne

wał rurowy 

zabezpieczenie gumowe 

aktywny ekran boczny 

piasta bezobsługowa 

wyposażenie opcjonalne:

ATOS



AGREGAT TALERZOWY Z HYDROPAKIEM ATOS

Nowoczesne agregaty talerzowe ATOS to agregaty siewno-uprawowe, posiadające dwa rzędy uzębionych talerzy o średnicy 

560  mm odpowiadających za kruszenie, cięcie i spulchnianie powierzchni gleby. Talerze zabezpieczone są gumowymi 

amortyzatorami, które chronią je przed przeciążeniami mechanicznymi. Dzięki temu cała konstrukcja jest bardziej odporna na 

uszkodzenia i zapewnia bezawaryjną pracę i jej wysoką wydajność. Oprócz talerzy maszyna posiada tylny wał rurowy służący do 

dodatkowego rozdrabniania, ubijania i wyrównywania gleby oraz ekrany boczne niwelujące odrzut ziemi na boki podczas uprawy.

Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.
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ATOS 2.7 - masa: 1220kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 1280KM

ATOS 3.0 - masa: 1310kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 1350KM

wersja standardowa:

talerze 560

hydropak (dwa siłowniki)

piasta obsługowa

wyposażenie opcjonalne:

piasta bezobsługowa 

aktywny ekran boczny 

ekrany boczne

wał rurowy 

belka zaczepowa

1310

ATOS



ARAMIS
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W standardzie do wyboru dwa 

rodzaje zębów - proste lub 

podgięte

Specjalne przetłoczenia 

pozwalające na ochronę piasty 

przed kamieniami i blokowaniem 

wału podczas pracy

Przekrój przetłoczenia ze zdjęcia 

powyżej



AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY Z HYDROPAKIEM ARAMIS

Agregat uprawowo-siewny ARAMIS umożliwia spulchnianie gleby z uprawą i wysiewem w jednym przejeździe roboczym. Maszynę 

najlepiej stosować na glebach lekkich i średnich. Zbudowana jest z dwóch przednich wałów strunowych, wyrównujących 

powierzchnię gleby, dwóch rzędów zębów, które ją spulchniają oraz tylnego wała krusząco-zagęszczającego, który przygotowuje 

ziemię pod siew. Jest także wyposażony w hydropak umożliwiający zawieszenie siewnika.

Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.
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ARAMIS 2.7 - masa: 700kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 70KM

ARAMIS 3.0 - masa: 720kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 70KM

wersja standardowa:

dwa rzędy zębów

hydropak

wał rurowy

4 siłowniku udźwig 1200kg

wyposażenie opcjonalne:

720



ATOS DRIVE
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Wał oponowy zbudowany z 10 

kół o średnicy 700mm

Aktywne ekrany boczne

niwelujące odrzut ziemi na boki 

podczas uprawy

Piasta bezobsługowa 

z uszczelnieniem kasetowym



AGREGAT TALERZOWY Z WAŁEM OPONOWYM ATOS DRIVE

Agregat talerzowy z wałem oponowym ATOS DRIVE przeznaczony jest do uprawy ziemi podczas siewu oraz po żniwach. Posiada 

hydropak przystosowany do zawieszenia wszystkich rodzajów siewników i innych maszyn np. bron. Integralną częścią ATOS DRIVE 

jest wał oponowy zbudowany z 10 kół o wymiarach 700 mm i szerokości 270 mm. Powoduje on zagęszczenie ziemi i pozwala na 

precyzyjne ustalenie głębokości pracy maszyny. Zaletą wału oponowego jest ograniczenie zapotrzebowania mocy ciągnika, 

ponieważ wał wykorzystywany jest podczas transportu na drodze i w czasie pracy maszyny. ATOS DRIVE jest maszyną niezawodną 

podczas pracy i wytrzymałą, dlatego stanowi doskonałą inwestycję na wiele lat.

Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.
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ATOS DRIVE 3m - masa: 1810kg   |   zapotrzebowanie mocy: 80KM

talerze 560

hydropak (dwa siłowniki)

wał oponowy

dyszel z dwoma kategoriami uchwytów

piasta bezobsługowa

piasta obsługowa

ekrany boczne 

wersja standardowa: wyposażenie opcjonalne:

hydrauliczna regulacja głębokości

ekran boczny aktywny 

1810



ATOS XXL
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Podwozie do maszyn hydraulicznie składanych

Urządzenie służące do transportu. Jest wykorzystywane również do utrzymywania głębokości pracy 

maszyny ATOS XXL. Jest możliwe zaadoptowanie każdej brony talerzowej produkcji AMJ AGRO.



BRONA TALERZOWA ATOS XXL z wózkiem frontowym
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4000

Brona talerzowa ATOS XXL z wózkiem frontowym. Wózek frontowy umożliwia transportowanie maszyny po drogach publicznych. 

Bierze czynny udział w pracy maszyny. Przednie koła utrzymują głębokość pracy. Dodatkowo stabilizują tor pracy. Wózek frontowy 

umożliwia równomierne obciążenie maszyny podczas pracy (rozkład masy maszyny równomiernie obciąża przednie i tylnie talerze) 

co niweluje efekt ściągania - ukosowania maszyny. Wózek frontowy może być skonfigurowany z każdą broną talerzową typu ATOS 

XXL 4m - 6m. 

W standardzie posiadamy:

• szerokie ogumienie, dzięki któremu wózek nie ugniata nadmiernie gleby;

• stopę podporową;

• podziałkę głębokości pracy;

• zaczep transportowy.



ATOS XXL
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BRONA TALERZOWA ATOS XXL
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3000

Brona talerzowa ATOS XXL, składana hydraulicznie przeznaczona jest do płytkiej uprawy gleby po żniwach. Celem maszyny jest 

wymieszanie resztek ścierniska, pobudzenie wzrostu samosiewów. Umożliwia sprawne i bezproblemowe usuwanie chwastów oraz 

grud ziemi. Wyposażeniem ATOS XXL są dwa rzędy uzębionych talerzy osadzonych na amortyzatorach gumowych oraz wał, którego 

zadaniem jest dogniatanie i zagęszczanie ziemi tak, aby procesy rozkładania resztek pożniwnych przebiegały prawidłowo. 

Składanie hydrauliczne ułatwia transport maszyny na pole, ponieważ nie przekracza ona szerokości pasa drogowego.

Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.

ATOS XXL 6 - masa: 3480kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 160KM

ATOS XXL 5 - masa: 2900kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 140KM

ATOS XXL 4,5 - masa: 2600kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 140KM

ATOS XXL 4 - masa: 2100kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 130KM

talerze 560

hydraulika 4 siłowniki 

zabezpieczenie hydrauliczne

piasta bezobsługowa

talerze 610

wózek transportowy  + dyszel

ekrany boczne

regulacja kąta natarcia 

wersja standardowa: wyposażenie opcjonalne:

wał rurowy

hydrauliczna regulacja głębokości

wózek transportowy (wciągany na maszynę jak na zdjęciu)



GŁĘBOSZ
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Głębosz z zabezpieczeniem 

kołkowym

Głębosz z zabezpieczeniem 

hydraulicznym



GŁĘBOSZ

GŁĘBOSZ to idealna maszyna rolnicza do przygotowania gruntu pod uprawę. Głębosz ma za zadanie zerwanie podeszwy ornej 

– spulchnia glebę na głębokości nawet 50 cm. Praca wykonywana przez maszynę powoduje rozluźnienie struktury gleby, czyli 

utworzenie przestrzeni dla powietrza i wody. Przez dobranie odpowiedniego kąta natarcia agregat uprawowy Głębosz firmy AMJ 

AGRO łatwo zagłębia się w glebę i bardzo efektywnie wykonuje swoją pracę.

Głębosz dostępny jest w dwóch wariantach: 6 łap lub 4 łapy. Agregat uprawowy Głębosz dostępny jest z każdym rodzajem wału (wał 

zapewnia regulację głębokości pracy). Element roboczy posiada zabezpieczenie przed kamieniami oraz innymi mechanicznymi 

uszkodzeniami łap maszyny.

Do pomalowania maszyny stosowany jest podwójny lakier proszkowy.
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980

GŁĘBOSZ 3m - wydajność 10km/h: 3 ha   |   masa: 980kg   |   zapotrzebowanie mocy: 165KM

wersja standardowa: 

wał rurowy 500 mm

6 łap (Głębosz 3m)/ 4 łapy (Głębosz 2m)

zabezpieczenie kołkowe

lakier proszkowy

GŁĘBOSZ 2m - wydajność 10km/h: 2 ha   |   masa: 688kg   |   zapotrzebowanie mocy: 110KM

hydrauliczne zabezpieczenie

wyposażenie opcjonalne:

wał kolczasty
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Wał uprawowy HUGE przeznaczony jest do wyrównywania pola i rozbijania brył znajdujących się w glebie. Poprzez wałowanie 

polepsza się struktura ziemi, a co za tym idzie kontakt nasion z glebą i równomierne wschodzenie roślin. Wałowanie jest zabiegiem 

uprawowym, który przeprowadzany jest na polach, a także glebach torfowych oraz użytkach zielonych. Dobrze wpływa na 

zatrzymywanie wody w glebie, poprawia jej strukturę, a także zapobiega erozji.

HUGE 5.2, 6.2 WAŁ UPRAWOWY

2650

HUGE 5.2m - masa: 2300kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 80KM

HUGE 6.2m - masa: 2650kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 80KM

wersja standardowa:

pierścienie 500 cambridge

wyposażenie opcjonalne:

pierścienie cambridge: 450, 530, 600

zaczep

rozkładanie przez jeden siłownik

pierścienie crosskil 550

pierścienie łąkowe



WAŁ UPRAWOWY

Wał uprawowy HUGE 3.2 przeznaczony jest do wyrównywania pola i rozbijania brył znajdujących się w glebie. Poprzez wałowanie 

polepsza się struktura ziemi, a co za tym idzie kontakt nasion z glebą i równomierne wschodzenie roślin. Maszyna może być 

stosowana przed siewami oraz po zasiewach. Do transportu wał składany jest ręcznie.
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HUGE 3.2m - masa: 1020kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 70KM

pierścienie 500 mm cambridge

wersja standardowa: wyposażenie opcjonalne:

pierścienie 450 cambridge

pierścienie 530 cambridge

pierścienie 550 crosskil

pierścienie łąkowe

możliwość zaczepienia na przedni lub tylni TUZ

1020

HUGE 3.2
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HUGE 6.2

Wał uprawowy HUGE 6.2 przeznaczony jest do wyrównywania pola i rozbijania brył znajdujących się w glebie. Poprzez wałowanie 

polepsza się struktura ziemi, a co za tym idzie kontakt nasion z glebą i równomierne wschodzenie roślin. Maszyna może być 

stosowana przed siewami oraz po zasiewach. Wyposażony jest w włókę hydrauliczną. Włóka wyposażona jest w siłowniki 

proporcjonalne, dzięki którym na całej szerokości wału utrzymuje jednakową wysokość pracy, co przekłada się na wygląd pola po 

pracy.
HUGE 6.2m - masa: 3650kg   |   zapotrzebowanie mocy: od 140KM

pierścienie 500 mm cambridge

wersja standardowa: wyposażenie opcjonalne:

pierścienie 450 cambridge

pierścienie 530 cambridge

pierścienie 550 crosskil

pierścienie łąkowe

włóka proporcjonalna

noga podporowa

3 siłowniki

NOWOŚĆ



WAŁ UPRAWOWY
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3650




