
+ + + EMC + + + VariSpread dynamic + + + GPS-Control + + + OptiPoint + + + ISOBUS + + +

EMC: nawożenie pod kontrolą



H-Drive: innowacyjny napęd
hydrauliczny

M-Drive: bezobsługowy napęd
mechaniczny z zabezpieczeniem
przeciążeniowym

AXIS M 20.2 EMC (+W)

AXIS M 30.2 EMC (+W)
AXIS H 30.2 EMC (+W)

3 modele dostosowane do
indywidualnych potrzeb

2

2 warianty napędu

Ładowność 2,3 t

Ładowność 3,2 t

Szerokość robocza 12 – 36 m

Szerokość robocza 12 – 42 m

6 Registrieren Sie sich hier
Please register here

Jahre Garantie
gegen Durchrostung

years guarantee
against perforation corrosion

geg

www.rauch.de
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Najwyższa jakość pracy

To potrafi tylko AXIS EMC: system EMC kontroluje natężenie przepływu nawozu przez lewą i prawą
zasuwę i w razie odchyleń od zaprogramowanej wartości, automatycznie koryguje dawkę wysiewu po
obu stronach niezależnie. Ten innowacyjny rozsiewacz wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności,
ekonomiczności i precyzji nawożenia.

Zdalnie sterowany, samonastawny system wysiewu nawozu AXIS z modułem Wi-Fi umożliwia współpracę
rozsiewacza z wieloma aplikacjami dla nawożenia oraz rolniczymi platformami wymiany danych. Tym
samym już dziś jest przygotowany do wejścia w erę cyfrowego rolnictwa (Digital Farming).

Dwa typy bezobsługowego napędu tarcz wysiewających - mechaniczny lub hydrauliczny, umożliwiają
bezpieczną i bezusterkową pracę rozsiewaczy AXIS EMC z ciągnikami o każdej klasie mocy.

Trzy podstawowe modele AXIS-H są doskonale dostosowane do różnych potrzeb gospodarstw rolnych.

AXIS H 50.2 EMC+W
AXIS M 50.2 EMC+W

Ładowność 4,2 tSzerokość robocza 12 – 50 m



Precyzyjny i wygodny

System wysiewu nawozów AXIS

Regulacja punktu spadania
nawozu na tarcze

Regulacja manualna

Elektryczna regulacja punktu spadania nawozu
na tarcze: superszybkie serwomotory SpeedServo* Zmiana ustawień roboczych

rozsiewacza nawozu nigdy dotąd
nie była tak łatwa. Wystarczy jedno
proste przesunięcie dźwigni
regulującej punkt spadania nawozu
na tarcze CDA, aby szybko i pewnie
dostosować rozsiewacz AXIS do
rodzaju nawozu oraz szerokości
roboczej.
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Regulacja za pomocą aplikacji „Tabele wysiewu”:
opcjonalny moduł Wi-Fi umożliwia przesyłanie ustawień
roboczych z darmowej aplikacji „Tabele wysiewu” w
smartfonie, bezpośrednio do menu roboczego
rozsiewacza AXIS. Oczywiście aktualne tabele wysiewu są
również dostępne na stronie www.rauch.de. 
i www.kuhn.com.pl. 

Zdalne elektryczne sterowanie systemem wysiewu CDA w
rozsiewaczu AXIS EMC zapewnia automatyczną regulację
maszyny bez ingerencji operatora, co pozwala to
wyeliminować błędy.

SpeedServo – superszybka regulacja: szybko reagujące,
wytrzymałe serwomotory SpeedServo* błyskawicznie 
i wysoce precyzyjnie realizują polecenia sterujące dla
dozowania i rozsiewu nawozu.

Najwyższa precyzja rozsiewu: niezależnie od tego, czy
wysiewamy nawóz w normalnym lub późnym
dokarmianiu, czy też granulat przeciw ślimakom lub
drobne nasiona, rozsiewacz AXIS zapewnia perfekcyjne
obrazy rozsiewu.

GranuSafe – ochrona każdej granulki: system AXIS
GranuSafe chroni granulki nawozu od samego początku,
minimalizując ich uszkodzenia i powstawanie pyłu.
Decydujące o precyzji rozsiewu właściwości lotne granul
pozostają zachowane nawet w przypadku podatnych na
uszkodzenia materiałów.

High Speed Farming – szybkie nawożenie z najwyższą
precyzją: rozsiewacz AXIS został konsekwentnie
zaprojektowany pod kątem pracy z dużą prędkością.
Nawet podczas jazdy z prędkością powyżej 30 km/h i przy
dużej szerokości roboczej, rozsiewacz AXIS zachowuje
najwyższą precyzję nawożenia.

* Rozsiewacze AXIS H, AXIS M 50.2 EMC+W są
wyposażone w serwomotory SpeedServo
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Oddzielna regulacja
po obu stronach
przynosi podwójne
korzyści

Podwójna korzyść: jeden rozsiewacz – dw

AXIS EMC to jedyny na świecie rozsiewacz nawozu, w którym
przepływ nawozu przez lewą i prawą zasuwę dozującą jest
kontrolowany i regulowany w czasie rzeczywistym za pomocą
dwóch oddzielnych systemów pomiarowych. 

Najważniejsze zalety rozsiewaczy EMC w porównaniu 
z klasycznymi rozsiewaczami z wagą: 

• System EMC (Electronic Massflow Control) zawsze utrzymuje
stałą dawkę wysiewu po lewej i prawej stronie. 

• Serwomotory SpeedServo realizują polecenia sterujące 2,5 razy
szybciej niż tradycyjne siłowniki.

• System EMC mierzy i reguluje dawkę wysiewu w czasie
rzeczywistym z najwyższą precyzją. Czas regulacji systemu EMC
jest nawet 5 razy krótszy.

Automatyczny system dozowania nawozu EMC

AXIS M EMC – pomiar momentu obrotowego
za pomocą czujników momentu obrotowego

AXIS EMC – pomiar momentu obrotowego
za pomocą czujników magnetostrykcyjnych
(znanych z rowerów elektrycznych 
i pojazdów typu Segway)

E-BikeE-Bike
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wa oddzielne systemy dozowania
Kluczem jest moment napędowy:

Bezdotykowe czujniki najnowszej
generacji mierzą dokładne momenty
napędowe tarcz wysiewających poprzez
zjawisko magnetostrykcji (AXIS H EMC)
lub na podstawie skręcenia osi
napędowych tarcz (AXIS M EMC).

Wykorzystując zależność fizyczną
(moment napędowy tarczy wysiewającej
jest wprost proporcjonalny do natężenia
przepływu nawozu), system ECM
dokładnie oblicza i na bieżąco koryguje
dawkę wysiewu w kg/ha.
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EMC+W: Ilość nawozu w zbiorniku zawsze pod kontrolą

Aktualny poziom napełnienia zbiornika może być na bieżąco
wskazywany na terminalu sterującym, dzięki opcjonalnej ramie
ważącej. Na szczególna uwagę zasługuje możliwość podglądu
aktualnej ilości nawozu „LoadControl” za pośrednictwem aplikacji
RAUCH „Tabele wysiewu” w smartfonie, dzięki modułowi Wi-Fi.
Pozwala to między innymi na dokładne określenie potrzebnej
ilości nawozu do załadunku przy użyciu ładowarki łyżkowej.

• System EMC pracuje bezbłędnie niezależnie od drgań czy
nachylenia terenu.

• System EMC błyskawicznie i z wysoką precyzją dostosowuje
dawkę wysiewu również w przypadku nawożenia ze zmienną
szerokością roboczą na klinach pola, przy nieparzystej ilości
ścieżek technologicznych oraz jeśli korzystamy z map
aplikacyjnych w rolnictwie precyzyjnym.

• System EMC w pełni automatycznie wykrywa i usuwa
jednostronne blokady i zatory w wylotach dozujących.

Precyzyjny system automatycznego sterowania dawką wysiewu
EMC umożliwia każdemu gospodarstwu obniżenie kosztów
nawożenia.

osobna regulacja po każdej stronie rozsiewacza

system wysiewu nieczuły na drgania

najwyższa precyzja dozowania

automatyczne usuwanie blokad

brak wpływu nachylenia terenu na pracę rozsiewacza



Automatyczny wysiew nawozu EMC

Rozsiewacze z wagą wymagają
więcej czasu i dłuższej trasy do
wykonania kalibracji ze względu na
system ważenia zbiornika 
i znajdującego się w nim nawozu.

Rozsiewacze EMC natychmiast po
otwarciu zasuw dozujących rejestrują
rzeczywistą wielkość przepływu nawozu
z każdej strony, dzięki czemu już po
kilku sekundach/metrach wysiewają
nawóz z najwyższą precyzją.

Rozsiewacz z wagą utrzymuje obie zasuwy
dozujące otwarte tak długo, aż ciało obce
wypadnie przez otwór dozujący po lewej stronie.
Obie zasuwy są wtedy szeroko otwarte i powrót do
ustawień dla właściwej dawki wysiewu trwa długo.

System EMC szybko pozbywa się ciała obcego
po lewej stronie, podczas gdy ustawienia po
prawej stronie pozostają bez zmian. Następnie,
system EMC natychmiast koryguje ustawienia,
przywracając właściwą dawkę wysiewu.

Klasyczny system ważenia (W) / rozsiewacz EMC (EMC)

Rozsiewacze EMC
reagują i korygują
ustawienia znacznie
szybciej
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1. Lewy otwór wylotowy
jest zablokowany przez
ciało obce.

2. W tym momencie
ciało obce wypada
przez otwór dozujący.
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Przenawożenie
Niedonawożenie
Optymalnie



QUANTRON-A

Port USB

Zasuwa dozująca
otwarta/zamknięta

Otwarcie zasuwy dozującej

Dawka wysiewu

Prędkość jazdy

Współczynnik przepływu z
lewej/z prawej strony

Przyciski wielofunkcyjne

Funkcje VariSpread z
lewej/z prawej strony

Obsługa rozsiewacza AXIS M EMC (+W) odbywa się w bezpieczny 
i wygodny sposób na dużym kolorowym wyświetlaczu sterownika
QUANTRON-A.

QUANTRON-A steruje automatycznym systemem wysiewu nawozu
EMC w zależności od aktualnej prędkości roboczej. 

W rozsiewaczu AXIS M EMC (+W) z ręczną regulacją punktu spadania
nawozu na tarcze można prostym naciśnięciem przycisku przełączać
cztery szerokości częściowe (sekcje). 

AXIS M EMC (+W) z elektrycznie zdalnie sterowaną regulacją punktu
spadania nawozu na tarcze VariSpread dynamic umożliwia płynne
przełączanie szerokości roboczej i dawki wysiewu. (Patrz strona 14)

VariSpread optymalizuje precyzję nawożenia na uwrociach i klinach
pola. System GPS-Control, pozwala zautomatyzować pracę
VariSpread przy utrzymaniu najwyższej precyzji rozsiewu.

Przełącznikiem plus-minus można precyzyjnie zmieniać dawkę
wysiewu po jednej lub po obu stronach maszyny w trakcie jazdy.

Port szeregowy RS 232 pozwala na wykorzystanie sterownika
QUANTRON-A w systemach rolnictwa precyzyjnego.

Łatwość obsługi Wykorzystanie GPS za pomocą:

Teejet Matrix 570 G

Trimble CFX 750

Müller Track Guide II

QUANTRON-Guide

dla AXIS M EMC (+W)

Logiczna struktura menu
zapewniająca łatwą obsługę

Kolorowy wyświetlacz graficzny
z czytelną, dużą czcionką

9
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ISOBUS może
wiele ułatwić

Nowy terminal uniwersalny CCI-1200 ISOBUS
to konsekwentna kontynuacja pełnej sukcesów
linii terminali CCI. 

12,1-calowy interfejs użytkownika terminalu
CCI-1200 można łatwo dostosować do
własnych preferencji: układ poziomy lub
pionowy, ekran podzielony na 2 duże okna 
i 4 dodatkowe małe podglądy albo przejrzysty
widok Maxiview na całym ekranie. Terminal
CCI-1200 umożliwia wybór optymalnego
widoku za pomocą zaledwie kilku dotknięć
ekranu.

Dzięki intuicyjnej nawigacji w menu obsługa
jest bardzo prosta i wygodna. Możliwa jest
nawet równoczesna obsługa dwóch różnych
maszyn z systemem ISOBUS.

W razie problemów można skorzystać 
z zainstalowanej seryjnie aplikacji pomocy,
która zawiera łącza do stron z rozwiązaniami
problemów w formacie graficznym 
i tekstowym.

Opcjonalny moduł Wi-Fi umożliwia połączenie
rozsiewacza AXIS EMC z całym światem
cyfrowego rolnictwa i pomocną aplikacją
mobilną RAUCH „Tabele wysiewu”.

ISOBUS

Dostosowane do indywidualnych potrzeb aplikacje GPS
obsługujące sterowanie sekcjami i wysiewem na uwrociach oraz
zmienne dawkowanie z wykorzystaniem map aplikacyjnych
zwiększają efektywność wysiewu nawozu:

Aplikacje CCI umożliwiają perfekcyjne dostosowanie
rozsiewacza do żądanego zadania:

CCI.Control
Dokumentacja 
i zarządzanie zleceniami

Parallel Tracking
Wspomaganie
prowadzenia
równoległego

Section Control
Automatyczne
przełączanie szerokości
częściowych

CCI.Tecu
Dane ciągnika

CCI.Convert
Interfejs szeregowy do podłączenia
np. czujników azotu (tylko 
w połączeniu z CCI.Control)

Wyposażenie seryjne:

Opcja:

Terminal CCI z podzielonym ekranem CCI z widokiem maksymalnym Maxiview
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Obsługa dwóch maszyn za pomocą jednego terminalu

Dostosowanie do rolnictwa cyfrowego

Dostosowanie do wszystkich funkcji GPS

Dostęp do aplikacji pomocy w dowolnym momencie

Podgląd w układzie poziomym lub pionowym

Komfortowa obsługa multidotykowa

Akcesoria ISOBUS

Wyświetlacz dotykowy 12" o wysokiej rozdzielczości

Odbiornik DGPS AGstar Egnos
A101: precyzyjne ustalanie pozycji

AXMAT duo: wspomagana radarem,
automatyczna kontrola i regulacja
obrazu rozsiewu (patrz strona 12)

Obsługa przy pomocy joystika:
wszystkie funkcje pod kontrolą

Kamera tylna: 
pełna kontrola obszaru za
rozsiewaczem

SpreadLight:
noc staje się dniem

Moduł Wi-Fi: komunikacja 
z aplikacją RAUCH „Tabele wysiewu”

CCI 50: Tańsza alternatywa 
z kolorowym wyświetlaczem 8"

Aplikacja RAUCH z funkcjami
AutoCalibration, LoadControl 
i StockManager
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AXMAT duo:
Marzenia o całkowicie
automatycznym
rozsiewaczu stały się
rzeczywistością

Cyfrowe rolnictwo

Nowy system AXMAT duo jest wyposażony w ponad 54 czujniki radarowe
zamontowane na półokrągłej ramie pod obiema tarczami wysiewającymi.

Dzięki innowacyjnej technologii radarowej, AXMAT duo skanuje położenie
obrazu rozsiewu w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu skanowania, specjalne
oprogramowanie natychmiast rozpoznaje położenie, właściwości i zasięg
obrazu rozsiewu. W przypadku wykrycia odchyleń, w ciągu ułamka sekundy
zostaje obliczone nowe ustawienie dla systemu dozowania nawozu AXIS, które
jest następnie zdalnie przekazywane przez super szybkie serwomotory
SpeedServo. Obraz rozsiewu jest automatycznie korygowany w cyklu
sekundowym poprzez regulację punktu spadania nawozu na tarcze po obu
stronach oddzielnie.

AXMAT duo to nowy standard jakości nawożenia. Wszelkie zmiany właściwości
nawozu i warunków środowiskowych są automatycznie wykrywane 
i kompensowane w trakcie wysiewu. AXMAT przekonuje dużą elastycznością
ustawień dla nawozów granulowanych. Granice systemu zostają osiągnięte
dopiero, gdy precyzyjny wysiew nie jest technicznie możliwy do zrealizowania
ze względu na złą jakość nawozu, warunki pogodowe, wybraną szerokość
roboczą lub typ tarczy wysiewających.

W połączeniu z systemem EMC automatycznie dozującym nawóz po lewej 
i prawej stronie, AXIS H 50.2 EMC+W, AXENT i AXMAT duo realizują marzenia 
o całkowicie automatycznym rozsiewaczu nawozu.

AXMAT duo: całkowicie automatyczny rozsiewacz
AXIS H EMC spełniający najwyższe wymagania



AXIS EMC konsekwentnie podejmuje wyzwania cyfrowego
rolnictwa.

Firma RAUCH samodzielnie opracowuje urządzenia 
i oprogramowania niezbędne dla systemu ISOBUS, co pozwala
spełniać oczekiwania profesjonalnych rolników i podążać za
nowymi trendami cyfrowego rolnictwa. Dla klientów myślących
przyszłościowo jest to ważny argument, ponieważ będą oni
mogli korzystać z aktualizacji i najnowszych innowacji
wprowadzanych w rozsiewaczach AXIS.
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Automatyczna regulacja obrazu rozsiewu

Współpraca z czujnikami azotu

Nawożenie z mapami aplikacyjnymi

Zmienne dawkowanie po lewej i prawej stronie

Automatyczna regulacja ustawień z aplikacją „Tabele wysiewu”

Przygotowany na wyzwania przyszłości

Rozwiązania firmy RAUCH 
w zakresie cyfrowego rolnictwa:

Nawożenie na podstawie map aplikacyjnych
w formacie ISOXML lub Shape

Wysiew różnej ilości nawozu z lewej
i z prawej strony rozsiewacza:

185 kg/ha 154 kg/ha

Wymiana danych z Internetem i aplikacją RAUCH
„Tabele wysiewu” za pośrednictwem sieci Wi-Fi:

• Automatyczne ustawianie rozsiewacza AXIS za pomocą
aplikacji „Tabele wysiewu”

• Okno LoadControl w aplikacji „Tabele wysiewu”
wskazujące ilość nawozu pozostałego w zbiorniku za
pośrednictwem systemu ważenia „W”

• Transfer danych do aplikacji RAUCH „Logistyka nawozów”

Prosta wymiana danych z aplikacją RAUCH „Tabele
wysiewu”, MyJohnDeere.de, funkcją RAUCH
StockManager, systemami zarządzania
gospodarstwem, systemami zarządzania maszyną,
aplikacjami rolniczymi i portalami internetowymi
cyfrowego rolnictwa z platformą DKE-Agrirouter



Odpowiedzialność za środowisko

W odróżnieniu od klasycznego sterowania sekcjami system
VariSpread dostosowuje szerokość roboczą i dawkę wysiewu 
w sposób płynny. VariSpread umożliwia praktycznie
bezstopniową regulację rozsiewu na klinach pola oraz 
w przypadku nieparzystych ścieżek technologicznych 
i podczas objeżdżania przeszkód.

Systemy VariSpread pro*/dynamic* z najwyższą precyzją
obsługują wszystkie funkcje sterowania sekcjami najnowszej
generacji:

- Rozsiewanie tylko na zewnętrznych sekcjach

- Rozsiewanie od środka na zewnątrz

- Automatyczne sterowanie rozsiewem przy nieparzystej liczbie
ścieżek technologicznych oraz podczas objeżdżania przeszkód

- System VariSpread pro jest aktywowany już podczas objazdu
pola, jeśli granice pola zostały wcześniej zapisane.

* Wszystkie rozsiewacze AXIS H i AXIS M 50.2 EMC+W są seryjnie
wyposażone w super szybkie serwomotory SpeedServo 
i przygotowane do współpracy z systemem VariSpread pro.

** Wszystkie rozsiewacze AXIS M 30.2 z elektryczną zdalną
regulacją punktu spadania nawozu na tarcze są seryjnie
przygotowane do współpracy z systemem VariSpread
dynamic. Różnica w porównaniu z VariSpread pro: VariSpread
dynamic wykorzystuje serwomotory liniowe.
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Płynna

re
gulacja 

VariSpread: bezstopniowa regulacja 
Rozsiewacze AXIS M 20.2 i 30.2 z ręczną regulacją
punktu spadania nawozu na tarcze są seryjnie
wyposażone w system VariSpread V4 
z 4 szerokościami częściowymi (sekcjami). Regulacja
odbywa się przez precyzyjną korektę dawki wysiewu.

CCI-1200 QUANTRON-A i QUANTRON-Guide



Rozsiewacze AXIS z systemem GPS-Control są
wyposażone w wyjątkowy system sterowania wysiewem
na uwrociach OptiPoint. System OptiPoint określa
optymalny punkt otwierania i zamykania zasuw
dozujących na uwrociach dla każdego rodzaju nawozu 
i każdej szerokości roboczej. Dzięki wykorzystaniu
parametru odległości wyrzutu z tabel wysiewu, system
OptiPoint może być szybko i łatwo dostosowany do
każdego zabiegu nawożenia.

Optymalny punkt przełączania dla nawozu A

Optymalny punkt przełączania dla nawozu B

Zalety serwomotorów SpeedServo: 
Rozsiewacz AXIS reaguje jeszcze szybciej.

Opracowane przez firmę RAUCH serwomotory
SpeedServo wyróżniają się 2,5 razy krótszym czasem
reakcji w porównaniu z tradycyjnymi siłownikami.
Dzięki temu, rozsiewacze AXIS mogą pracować jeszcze
szybciej i wydajniej. 

Szybsza regulacja szerokości roboczej i dawki wysiewu
zapewnia jeszcze dokładniejszy wysiew na klinach.
Prosta i solidna konstrukcja serwomotorów SpeedServo
zapewnia im długą żywotność i bezkonkurencyjną
niezawodność w trudnych warunkach roboczych.

OptiPoint z funkcją sterowania wysiewem na uwrociach

Również w przypadku systemu sterowania wysiewem na
uwrociach OptiPoint super szybkie serwomotory SpeedServo
zwiększają precyzję wysiewu.

Zalety krótkiego czasu reakcji SpeedServo są widoczne
zwłaszcza w przypadku wysoce precyzyjnego systemu
automatycznego dozowania nawozu EMC. Polecenia sterujące
systemu EMC wysyłane osobno do zasuw dozujących po prawej
i lewej stronie są błyskawicznie realizowane.

Rezultat: współpraca serwomotorów SpeedServo z systemem
VariSpread pro pozwala na zwiększenie wydajności na klinach
pola nawet o 20% w porównaniu z tradycyjnymi siłownikami.
Jest to nowy standard pod względem jakości nawożenia.
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Zalety systemu OptiPoint:

W połączeniu z systemem GPS-Control zasuwy dozujące
otwierają się i zamykają automatycznie, w precyzyjnie
określonych miejscach na uwrociu.

CCI-1200 QUANTRON-A i QUANTRON-Guide
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Wysiew graniczny i krańcowy

Ogranicznik wysiewu na granicy pola
GSE 30/60

TELIMAT T50 ze sterowaniem elektrycznym
TELIMAT T25 dostępny w rozsiewaczu AXIS M EMC to zdalnie
hydraulicznie sterowane urządzenie do wysiewu granicznego 
i krańcowego, które umożliwia precyzyjny wysiew z pierwszej ścieżki
technologicznej. Rozsiewacz AXIS można przestawić na tryb wysiewu
granicznego lub krańcowego bez konieczności zatrzymywania pracy.
Wystarczy jedynie dostosować ustawienia dwóch elementów
regulacyjnych do żądanego układu ścieżek technologicznych 
i rozsiewanego materiału. Dostępny w wyposażeniu seryjnym
mechaniczny wskaźnik pozycji ułatwia obsługę urządzenia. Opcjonalny
czujnik TELIMAT dodatkowo wskazuje na sterowniku aktualną pozycję 
i automatycznie ogranicza dawkę wysiewu podczas wysiewu
granicznego. 

W przypadku rozsiewacza AXIS M 50.2 EMC+W urządzenie TELIMAT T50
ze zdalnym elektrycznym sterowaniem jest ustawiane w żądanej pozycji
roboczej przez naciśnięcie przycisku na terminalu ISOBUS.

Ogranicznik wysiewu GSE 30/60 umożliwia precyzyjny, jednostronny
wysiew bezpośrednio z granicy pola. Kierunek jazdy wokół pola można
dowolnie wybrać. Opcjonalnie możliwa jest zdalna obsługa hydrauliczna
urządzenia GSE.

AXIS H EMC: perfekcyjny wysiew graniczny i krańcowy

Hydrauliczny napęd systemu wysiewu nawozu w rozsiewaczach 
AXIS H EMC pozwala na więcej: najwyższa precyzja wysiewu
granicznego i krańcowego z lewej i prawej strony już w wyposażeniu
seryjnym. Połączona regulacja punktu spadania nawozu na tarcze 
i prędkości obrotowej tarcz wysiewających gwarantuje uzyskanie
perfekcyjnych obrazów rozsiewu nie tylko na granicy pola.

CCI-1200 z menu wysiewu na granicy pola

Precyzyjny wysiew graniczny i krańcowy

TELIMAT T25/T50 
z dwoma precyzyjnymi
ustawieniami 
i wskaźnikiem położenia
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Wysiew normalny

Wysiew graniczny

Wysiew krańcowy

Trójkątny obraz rozsiewu z podwójnymi nakładkami
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Więcej możliwości, dzięki
rozwiązaniom skrojonym
na miarę potrzeb

Przemyślane wyposażenie dodatkowe

Elektrycznie zdalnie sterowana plandeka

Praktyczny zestaw kontrolny PPS 5 do
sprawdzania równomierności poprzecznej
rozkładu nawozu na polu

L 800 XL 1300L 603

Szeroki wybór nadstaw zbiornika AXIS pozwala optymalnie
dostosować rozsiewacz do dostępnych ciągników. Wysokiej
jakości plandeki z dużymi oknami kontrolnymi, odporne na
promieniowanie UV, bezpiecznie chronią rozsiewany materiał
przed wilgocią i zanieczyszczeniami. 

Drabinki w modelach AXIS ułatwiają dostęp do zbiornika. Duże
rolki podporowe ASR 25 z systemem szybkozłączy ułatwiają
podczepianie i odczepianie rozsiewacza.

AXIS dostosowuje się do rosnących
oczekiwań użytkowników

Rolki podporowe z systemem szybkozłączy

Czujniki poziomu nawozu w zbiorniku
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L 1500 XL 1800XL 1103 GLW 1000*
* dla AXIS H 50.2

GLW 2000*

Wysokiej jakości reflektory LED SpreadLight

Osłony przeciwbłotne z szybkozłączem

Nadstawy Wymiary zbiornika

cm

Wysokość
napełniania

cm

Masa

kg

Pojemność całkowita, l

20.2 30.2 50.2

L 603 240 x 130 + 0 + 30 1600

L 800 240 x 130 + 26 + 45 1800

L 1500 240 x 130 + 50 + 75 -

XL 1103 280 x 130 + 23 + 60 2100

XL 1300 280 x 130 + 38 + 65 2300

XL 1800 280 x 130 + 52 + 75 -

GLW 1000* 290 x 150 + 25 + 80 -

GLW 2000* 290 x 150 + 45 + 130 -

2000

2200

2900

2500

2700

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

3200

4200

Łatwe czyszczenie i konserwacja



Typ maszyny Szerokość
robocza

m

Pojemność
zbiornika

l

Maksymalna
ładowność

kg

Wysokość
napełniania

cm

Wymiary
zbiornika

cm

AXIS M 20.2 EMC 12 – 36 1000 2300 95 240 x 130

AXIS M 20.2 EMC+W 12 – 36 1000 2300 95 240 x 130

AXIS M 30.2 EMC 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130

Masa

kg

300

355

335

AXIS M 30.2 EMC+W 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 390

AXIS M 30.2 EMC 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 360

AXIS M 30.2 EMC+W 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 395

AXIS M EMC
Vari-

Spread

V4

V4

V4

V4

dynamic

dynamic

AXIS M 30.2 EMC ISOBUS 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 360

AXIS M 30.2 EMC+W ISOBUS 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130 395

dynamic

dynamic

AXIS M 50.2 EMC+W ISOBUS 18 – 50 2200 4200 131 290 x 150 710pro

Wyposażenie seryjne AXIS M 50.2 ISOBUS

ISOBUS bez terminala
EMC z czujnikami

magnetostrykcyjnymi

Regulacja punktu spadania nawozu na tarcze CDA

Sterowanie elektroniczne

Całkowicie automatyczne dozowanie

VariSpread pro

AXIS M 30.2 VS dyn.

elektrycznie zdalnie sterowana

ISOBUS/QUANTRON-A

VariSpread dynamicPrzełączanie szerokości częściowej 

AXIS M 20.2/30.2 V4

manualna

QUANTRON-A

EMC z czujnikami momentu obrotowego

ISOBUSPrzygotowanie do instalacji GPS-Control ISOBUSPort szeregowy RS 232

Zmienne dawkowanie przygotowanie do instalacji

wyposażenie seryjneSystem ważenia nawozu pozostałego w zbiorniku W tylko w rozsiewaczu AXIS EMC+W

VariSpread V4

takPort USB taktak

Wałek WOM 750 obr./minBezobsługowy napęd mechaniczny Wałek WOM 540 obr./min

Pozostałe Wałek napędowy ze sprzęgłem grzechotkowym
System Granusafe z mieszadłem wolnoobrotowym (zaledwie 17 obr./min)
Funkcja High Speed Spreading
Pałąk zabezpieczający, osłona tarcz wysiewających, dno zbiornika
Oświetlenie LED z tablicami ostrzegawczymi
Zestaw do próby kręconej

Akcesoria Nadstawy zbiornika, plandeka (opcja: sterowanie elektryczne)
Drabinka, rolki podporowe
TELIMAT T25/T50, GSE 30/60
GPS-Control z QUANTRON-Guide
Przednie oświetlenie
Czujniki poziomu nawozu w zbiorniku – strona lewa/prawa
Tarcze wysiewające z łopatkami z powłoką VXR

Tarcze wysiewające (nie należą do wyposażenia seryjnego) AXIS 30.2

18 - 28 m

24 - 36 m

30 - 42 m

S4 VXR plus

S6 VXR plus

S8 VXR plus

12 - 18 m

AXIS 20.2

18 - 28 m

24 - 36 m

-

12 - 18 mS1 VXR plus

Łopatki wysiewające
powlekane węglikiem
chromu o wyjątkowo
długiej żywotności.

VXR plus AXIS 50.2

18 - 28 m

24 - 36 m

30 - 42 m

-

-

-

S10 VXR plus

S12 VXR plus

-

-

36 - 48 m

42 - 50 m20
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AXIS H EMC
Typ maszyny Szerokość

robocza
m

Pojemność
zbiornika

l

Maksymalna
ładowność

kg

Wysokość
napełniania

cm

Wymiary
zbiornika

cm

AXIS H 30.2 EMC ISOBUS 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130

AXIS H 30.2 EMC+W ISOBUS 12 – 42 1400 3200 107 240 x 130

AXIS H 50.2 EMC+W ISOBUS 12 – 50 2200 4200 131 290 x 150

Masa

kg

355

415

710

Vari-
Spread

pro

pro

pro

Wyposażenie seryjne AXIS H 50.2 EMC +W

elektrycznie zdalnie sterowanaRegulacja punktu spadania nawozu na tarcze CDA

Sterowanie elektroniczne

Całkowicie automatyczne dozowanie

VariSpread proPrzełączanie szerokości częściowej

AXIS H 30.2 EMC (+W)

ISOBUS bez terminala

EMC z czujnikami magnetostrykcyjnymi

Przygotowanie do instalacji GPS-Control Aplikacje CCI

Variable Rate Control przygotowanie do instalacji

wyposażenie seryjneSystem ważenia nawozu pozostałego w zbiorniku W tylko w rozsiewaczu AXIS EMC+W

VariSpread pro

wyposażenie seryjneWysiew graniczny i krańcowy z lewej i z prawej strony

Port USB tak

wyposażenie seryjne po stronie lewejDrabinka opcja

H-DriveBezobsługowy napęd hydrauliczny H-Drive

Pozostałe Elektryczny napęd mieszadła z automatycznym włączeniem/zatrzymaniem
System Granusafe z mieszadłem wolnoobrotowym (zaledwie 17 obr./min)
Funkcja High Speed Spreading
Pałąk zabezpieczający, osłona tarcz wysiewających, dno zbiornika
Oświetlenie LED z tablicami ostrzegawczymi
Zestaw do próby kręconej

Akcesoria Terminal uniwersalny CCI-100 ISOBUS wraz z aplikacją „Tabele wysiewu”
Aplikacje CCI: CCI.Control, Section Control, Parallel Tracking
Nadstawy zbiornika, plandeka (opcja: sterowanie elektryczne)
Filtr hydrauliczny ciśnieniowy, rolki podporowe, przednie oświetlenie
GSE 30/60, tarcze wysiewające z łopatkami z powłoką VXR

Tarcze wysiewające (nie należą do wyposażenia seryjnego) AXIS 50.2

24 - 36 m

30 - 42 m

36 - 48 m

S6 VXR plus

S8 VXR plus

S10 VXR plus

18 - 28 m

AXIS 30.2

24 - 36 m

30 - 42 m

-

42 - 50 mS12 VXR plus -

18 - 28 mS4 VXR plus

12 - 18 m12 - 18 mS1 VXR plus

Łopatki wysiewające pow-
lekane węglikiem chromu

o wyjątkowo długiej
żywotności.

VXR plus

Wymagania dotyczące ciągnika AXIS H 50.2 EMC+W

w trybie pracy ze stałym wydatkiem

w zależności od obciążenia (Load-Sensing)

co najmniej 65 l/min przy 180 barachWydajność układu hydraulicznego

AXIS H 30.2 EMC (+W)

1 zawór dwukierunkowy (z blokadą) i 1 wolny powrót

1 zewnętrzne przyłącze LS, 1 przyłącze zasilania, 1 wolny powrót

co najmniej 45 l/min przy 150 barach



TWS 85.1

Przyczepa nawozowa TWS 85.1 w połączeniu z rozsiewaczem
AXIS EMC w idealny sposób spełnia wymagania użytkowników
dotyczące wysokiej wydajności powierzchniowej, ograniczenia
ugniatania gleby i maksymalnej precyzji rozsiewania.

Większa wydajność: Duża ładowność na poziomie 8160 kg
ogranicza puste przejazdy do miejsca załadunku nawozu.
Dopuszczalna prędkość jazdy po drogach 40 km/h ułatwia
użytkowanie maszyny przez firmy usługowe lub kilka różnych
gospodarstw. 

Technologia wysiewu na najwyższym poziomie: 
Dwa warianty przyczepy nawozowej TWS 85.1: z napędem
mechanicznym lub hydraulicznym do współpracy z modelami
AXIS M 30.2 EMC, AXIS H 30.2 EMC i AXIS HT 50.2 EMC
pozwalają maksymalnie wykorzystać potencjał wysiewu
rozsiewaczy AXIS. Przyczepa nawozowa TWS 85.1 nadaje się
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Precyzja wysiewu 
i skuteczność

również do współpracy z rozsiewaczami z systemem
ISOBUS lub rozsiewaczami AXIS M EMC ze sterownikiem
QUANTRON-A.

Automatyczny przeładunek: Funkcja przeładowywania
jest sterowana w pełni automatycznie, dzięki współpracy
czujników poziomu nawozu w zbiorniku ze ślimakiem
przeładunkowym. Przejrzysty sterownik TWS zapewnia
operatorowi pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami
maszyny.

Bezkonkurencyjna pod każdym względem: dzięki
pomysłowemu połączenie z rozsiewaczem AXIS EMC,
przyczepa nawozowa TWS pozwala cieszyć się wszystkimi
udogodnieniami oferowanymi przez firmę RAUCH: 

- Automatyczny system dozowania nawozu EMC
- GPS-Control z VariSpread pro i OptiPoint
- Nowoczesny terminal sterujący z ISOBUS lub bez



Wyposażenie seryjne
Hydrauliczny lub mechaniczny napęd rozsiewacza

Sterownik TWS z inteligentnym systemem automatycznego przeładunku

Ślimak przeładunkowy ze stali nierdzewnej z zasuwą hydrauliczną

Zdalnie sterowana plandeka

Sito zasypowe, czujniki poziomu napełnienia, duże okna kontrolne

Przednie oświetlenie LED

Wysokiej jakości oś firmy BPW z błotnikami z tworzywa sztucznego

Składana drabinka z platformą roboczą

Hydrauliczna podpora parkingowa

Dwuobwodowe hamulce pneumatyczne z akumulatorem sprężynowym

Rama i zbiornik lakierowane proszkowo

Wyposażenie dodatkowe
Zaczep kulowy

Plandeki do rozsiewacza zawieszanego

Zestaw do przebudowy napędu hydraulicznego z trybu pracy ze
stałym wydatkiem na tryb zależny od obciążenia (Load Sensing)

Dane użytkowe

Długość pojazdu (od zaczepu przyczepu do pałąka ochronnego rozsiewacza AXIS) 6,97 m

Rozstaw osi (od zaczepu do osi przyczepy)

Wymiar kołnierza osi

Szerokość transportowa (520/85 R42 z rozstawem kół 2,0 m i AXIS 50.2 HT)

Wysokość transportowa (standardowe koła 520/85 R42)

Pojemność zbiornika (do górnej krawędzi zbiornika)

Wysokość napełniania (do górnej krawędzi zbiornika)

Dopuszczalna masa całkowita (z dyszlem do górnego zaczepu)

Dopuszczalne obciążenie zaczepu (z dyszlem do górnego zaczepu)

Nacisk na oś

Masa własna z AXIS 50 HT

Ładowność

4,51 m

2,00 m

2,79 m

3,20 m

8.400 l

2,80 m

12.000 kg

2.000 kg

10.000 kg

3.840 kg

8.160 kg

Wymagania dotyczące ciągnika

TWS 85.1
Ślimak, zasuwa, plandeka 

1 zawór dwukierunkowy 
Zużycie oleju 40 l/min

AXIS M 30.2 Q / K / M 30.2 EMC
TELIMAT T25 12 – 42 m

Wersja K: 1 zawór jednokierunkowy
1 zawór sterujący jednostronnego działania

AXIS H 30.2 EMC dynamic
12 – 42 m

Przewód ciśnieniowy „P”, przewód powrotny „T”, przewód
układu kontroli obciążenia „LS”, zużycie oleju 45 l/min

AXIS HT 50.2 EMC dynamic
Kat. II 12 – 50 m

Przewód ciśnieniowy „P”, przewód powrotny „T”, przewód
układu kontroli obciążenia „LS”, zużycie oleju 65 l/min
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian służących ulepszeniu produktu.
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Aplikacja „Tabele wysiewu”

Hala testowa

Infolinia serwisowa

E-learning

6 lat gwarancji na powłokę malarską

 
 
 

Podwójna powłoka proszkowa ProTect

Łopatki wysiewające z powłoką VXR
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