Cenius

Cenius

Kultywator mulczujący
Wszechstronna maszyna dla każdego gospodarstwa
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„AMAZONE gruntownie przebudowała Ceniusa i w pełni jest
członkiem pierwszej ligi trzybelkowych maszyn uniwersalnych.”
(Praktyczny test Profi · 07/2011)

„Le vainqueur du comparatif” – „Zwycięzca testu porównawczego”
(La France Agricole, test porównawczy · 11/2012)
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Cenius
Perfekcyjny wynik pracy także w najtrudniejszych
warunkach

Cenius
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Kultywator mulczujący Cenius –
jedna maszyna, trzy funkcje
Spulchnianie i mieszanie przez zęby mocowane
na trzech belkach
Wyrównywanie zagarniaczem sprężynowym lub
talerzami równającymi
Zagęszczanie i utrzymanie głębokości przez wały
o szerokim spektrum

„Wykonanie jest bardzo przemyślane i solidne.
Także lakier był w doskonałym stanie.”
(dlz agrar magazin · 08/2013)

Obejrzyj film:
www.amazone.tv

Cenius

Cenius – nowa generacja kultywatorów!
Jedna trzecia kosztów pracy w gospodarstwach rolnych
przypada na uprawę gleby i siew. Rosnące ceny materiałów
eksploatacyjnych dodatkowo zaostrzają tę sytuację.
Wiele gospodarstw szuka maszyn redukujących koszty
z możliwie szerokim spektrum zastosowania. Rozwiązaniem jest tutaj kultywator mulczujący Cenius, stosowany

Argumenty
Cenius Special z zabezpieczeniem na kołek ścinający,
na gleby lekkie do średnich z małą ilością kamieni.
Cenius Super z zębami 3D i zabezpieczeniem przeciążeniowym non stop na gleby ciężkie i kamieniste.
Maksymalna elastyczność dzięki szerokiej palecie redlic
i systemowi szybkiej wymiany VarioClip. Do każdej pracy
właściwe czubki.
Maksymalny komfort z opcjonalną, hydrauliczną zmianą
głębokości pracy oraz skalą do jej odczytu.
Wyrównywanie zagarniaczem sprężynowym lub talerzami
równającymi. Do wyboru w wersji gładkiej lub zębatej.
Opcjonalnie dostępne talerze krawędziowe z indywidualną regulacją wysokości i kąta, dla perfekcyjnego obrazu
pracy na łączeniu przejazdów.
Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy równających ze
ślizgowym pierścieniem uszczelniającym i w kąpieli
olejowej, seryjne zabezpieczenie przeciążeniowe dla
narzędzi równających.
Do wyboru pięć wałów dla optymalnego zagęszczenia
gleby na wszystkich polach i w każdych warunkach.
Możliwa resja z nabudowanym siewnikiem GreenDrill
do siewu drobnych nasion i poplonów.

od płytkiej uprawy ściernisk aż do uprawy głęboko spulchniającej. Dzięki różnym wariantom wyposażenia, maszynę
można dostosować do prawie wszystkich warunków pracy.
W połączeniu z aktywnym lub biernym agregatem siewnym AMAZONE, oferowane jest doskonałe rozwiązanie w
konserwującej technologii uprawy i siewu.

Argumenty
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Wykorzystajmy Ceniusa do osiągnięcia sukcesu w uprawie –
spektrum działania XXL
Pytka uprawa ściernisk bezpośrednio po żniwach
Urawa gleby na średnią głębokość oraz intensywne wymieszanie resztek pożniwnych
Gębokie spulchnianie po roślinach okopowych lub na zleżałej glebie
Wiosenne przygotowanie pola pod siew
Wmieszanie z glebą nawozów stałych i płynnych oraz masy organicznej

Cenius 3003 Special
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Cenius

3-belkowy kultywator
mulczujący Cenius

Duża przepustowość

Spulchnianie i mieszanie

Zawieszany, 3-belkowy kultywator mulczujący Cenius jest
stosowany zarówno do płytkich uprawek ścierniskowych,
jak również do głębokiego spulchniania gleby i uprawy
przedsiewnej. Powiększony prześwit między ramą a
powierzchnią gleby zapewnia bezproblemowy ruch mieszanki ziemi i masy organicznej, również przy dużej ilości
słomy. Zagarniacz sprężynowy albo pary talerzy równają
spulchnioną glebę.

3-belkowe mocowanie narzędzi roboczych na ramie
głównej gwarantuje równomierne wymieszanie resztek
słomy z górną warstwą gleby. Przy 270 mm rozstawie
zębów nawet wysuszona i twarda gleba jest obrabiana
na całej powierzchni. Odstępy rzędów wynoszące 81 cm
i rama o wysokości 80 cm zapewniają wysoką przepustowość materiału, osiągając najwyższe bezpieczeństwo
pracy.

„Cenius w każdych warunkach osiąga znakomite wyniki pracy.”
(„Postępowy rolnik” Praktyczny test · wydanie 10, 05/2013)

„Szczególnie dużo pochwał Cenius otrzymał za znakomitą
jakość obróbki gleby.”
(„Postępowy rolnik” Praktyczny test · wydanie 10, 05/2013)

„AMAZONE oferuje dla Ceniusa bogaty program wyposażenia
tak, że można tą maszyną pokryć szerokie spektrum zadań.
Jakość pracy zawsze była doskonała. Oprócz tego, kultywator
okazał się wyjątkowo bezpieczny w działaniu.”
(„Postępowy rolnik” Praktyczny test · wydanie 10, 05/2013)
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Cenius | Cenius-2T

Cenius-2T o szerokości roboczej 4 m
w wariancie Special lub Super

Cenius-2T jako wariant składany, zaczepiany jest kolejnym
krokiem do zajęcia miejsca wśród profesjonalnych kultywatorów przeznaczonych dla ciągników o mocy od 150 KM
do 250 KM.
Cenius w wersji zaczepianej o szerokości 4 m wymaga
od ciągnika niewielkiego udźwigu i podczas podnoszenia
maszyny na nawrotach zapobiega obciążaniu jego tylnej
osi. Szkody wyrządzane przez koleiny są minimalne.
3-rzędowe ułożenie zębów z odstępem 28,5 cm między
zębami i łatwo regulowane talerze równające umożliwiają
wszechstronną pracę od płytkich uprawek ścierniskowych,
przez spulchnianie gleby na głębokość występowania struktury gruzełkowatej aż po przygotowanie pola pod siew.

Cenius 4002-2T

W zależności od rodzaju gleby, różnego rodzaju wały dbają
o intensywne rozdrabnianie lub dobre zagęszczanie gleby.
Mocowanie za zespołem roboczym daje maszynie pełną
elastyczność. Hydrauliczna zmiana głębokości, przednie koła
kopiujące i znajdujący się z tyłu zagarniacz to opcje o istotnym znaczeniu dla osiągania bardzo dobrego obrazu pracy.
Opcjonalnie zamontowany na zaczepie siewnik poplonów
GreenDrill o pojemności 500 l mieści wystarczająco duży
zapas ziarna dla siewu poplonów tak ważnych w nowoczesnej uprawie roślin.
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Cenius

Równanie i rozdrabnianie
Talerze równające lub zagarniacz sprężynowy

Doskonałe wyrównanie uprawianej gleby jest jednym z
podstawowych warunków równomiernego jej zagęszczenia.
To zadanie przejmują talerze równające do wyboru w wersji
gładkiej lub zębatej. Poszczególne talerze są ułożyskowane
w gumowych elementach sprężystych i posiadają zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe. Łożyska talerzy są
bezobsługowe.
Do pracy na lżejszych glebach z niewielką ilością słomy,
Ceniusa można wyposażyć także w zagarniacz sprężynowy.
Zagarniacz ze sprężystej stali

Zębate talerze równające o średnicy 460 mm do pracy przy dużej ilości słomy.
Efekt mieszania silniejszy niż przy talerzach gładkich, zawsze pewny napęd.

Gładkie talerze równające o średnicy 460 mm do pracy na glebach lekkich
do średnich w połączeniu z udziałem słomy średnim do wysokiego.

„Talerze równające wykonują super pracę. Talerze skrajne dają się podnosić i opuszczać
w otworach podłużnych i dają nieograniczone możliwości regulacyjne.”

Bezobsługowe łożyska talerzy ze ślizgowym pierścieniem
uszczelniającym i w kąpieli olejowej są niezawodne i komfortowe. Gumowe elementy sprężynujące zabezpieczają
przed kamieniami.

(test praktyczny Profi · 07/2011)

2-rzędowe, skośne
łożysko kulkowe
Ślizgowy pierścień
uszczelniający wbudowany
w stożkowy uchwyt
Napełnienie olejem
przekładniowym
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Talerze równające lub zagarniacz sprężynowy | Cenius Special – Cenius Super

Cenius Special – Zęby z elementami
ścinalnymi
Zęby z elementem ścinalnym w Cenius Special nadają się
do pracy na polach z małą ilością kamieni.

Zęby C-Mix Special

Cenius 03 Special: Zęby C-Mix z zabezpieczeniem
ścinalnym i klinowym wałem pierścieniowym

Cenius Super – zęby z zabezpieczeniem
przeciążeniowym 3D
Na glebach kamienistych, w Cenius Super najlepsze są zęby
3D ze zintegrowaną sprężyną zabezpieczającą przeciążenia
do 500 kg.

Zęby 3D:
Jedyne na rynku zęby
z wychylaniem w trzech
płaszczyznach.

Cenius 02 Super: zęby 3D ze sprężyną
zabezpieczającą i wałem tandemowym

„Cenius 3002 w wyposażeniu Super w naszym teście praktycznym zrobił dobre wrażenie. Pokazuje się pewny w zastosowaniu
w różnych warunkach i z dobrą jakością.”
(test praktyczny Profi · 07/2011)
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Cenius

Właściwy typ do każdej pracy

Serce kultywatora: czubki zębów
Spektrum zastosowań Ceniusa sięga od uprawek ścierniskowych przez głębokie spulchnianie aż do przygotowania
gleby pod siew. Konieczne są oczywiście odpowiednie
czubki zębów.
Oddzielenie blachy prowadzącej i czubka służy przede
wszystkim redukcji kosztów. W zależności od rodzaju gleby,
miejsca pracy i wilgotności gleby można zużyć 3 do 5 czubków zanim konieczna będzie wymiana blachy prowadzącej.
Nowe blachy prowadzące systemu redlic C-Mix są skręcone
i zapewniają efekt intensywnego mieszania.

System redlic C-Mix obejmuje następujące warianty
Gęsiostopka C-Mix 320 mm
Szerokości robocze od 3 do 10 cm
Specjalista w uprawkach ścierniskowych
Podcinanie ścierniska na całej powierzchni i przerywanie
kapilarów
Mieszanie niedomłotów i nasion chwastów na małej
głębokości
Efekt intensywnego mieszania w kombinacji z blachą
prowadzącą C-Mix
Redlica skrzydełkowa C-Mix 350 mm
(tylko dla Cenius Special)
Głębokość robocza od 8 do 12 cm
Podcinanie ścierniska na całej powierzchni i przerywanie
kapilarów

Gęsiostopka C-Mix
320 mm

Redlica skrzydełkowa
350 mm

Mieszanie niedomłotów i nasion chwastów na małej
głębokości
Efekt intensywnego mieszania w kombinacji z redlicą
C-Mix 80/100 i blachą prowadzącą
Demontowane skrzydełka do stosowania redlicy
C-Mix 80/100 przy głębokim spulchnianiu
Czubek C-Mix 100 mm z blachą prowadzącą 100 mm
Głębokości robocze 10 do 20 cm
Uniwersalna praca, od uprawek ścierniskowych aż
do podstawowej uprawy gleby
Do pracy na glebach bardzo lekkich, płynnych dla
poprawy efektu mieszania
Intensywne przemieszczanie gleby, znakomita skuteczność mieszania ze skręcaną blachą prowadzącą
Czubek C-Mix 80 mm z blachą prowadzącą 80 mm
Głębokość robocza od 12 do 30 cm
Dla podstawowej uprawy gleby na średnią i pełną
głębokość struktury gruzełkowatej
Intensywne spulchnianie i mieszanie słomy w połączeniu ze skręcaną blachą prowadzącą
W kombinacji z redlicą skrzydełkową C-Mix 350 mm
stosowana także do uprawek ścierniskowych
Redlica zwęża się na szerokość 50 mm na końcu,
poprzez to:
– Perfekcyjne zagłębianie nawet w najtrudniejszych
warunkach
– Równocześnie grubość materiału na czubku redlicy
zwiększa się o 20 %
– Poprawiona ochrona przed ścieraniem

Redlica C-Mix 100 mm
z blachą prowadzącą 100 mm

Czubek C-Mix 80 mm
z blachą prowadzącą 80 mm
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Zęby i czubki

W nowym systemie redlic AMAZONE oferuje teraz znakomite
spektrum narzędzi spełniających indywidualne wymagania
każdego klienta. Dzięki temu Cenius jest maszyną stosowaną
bardzo elastycznie we wszystkich systemach nowoczesnej
uprawy gleby.

„Wybór typów redlic jest wyjątkowo duży.”
(dlz agrar magazin · 08/2013)

Kolejny program redlic
Program redlic obejmuje też szereg innych zestawów redlic:
Redlica ścierniskowa do płytkich zabiegów uprawowych
Redlica obracalna jako uniwersalne narzędzie od uprawek ścierniskowych aż do podstawowej uprawy gleby
Redlica dłutowa do podstawowej uprawy gleby

Różne wersje redlic

Redlica
ścierniskowa
170 mm

Redlica
śrubowa
75 mm

Redlica
pasmowa
55 mm

System szybkiej wymiany VarioClip – bez narzędzi i genialnie prosty
Przy zmieniających się warunkach pracy z częstą wymianą
redlic zaleca się użycie systemu szybkiej wymiany VarioClip.

Uchwyt redlicy jest na stałe zamocowany na zębie, czubek
redlicy można wymienić bardzo łatwo, bez używania jakichkolwiek narzędzi.

System szybkiej wymiany VarioClip opcjonalnie dla wszystkich typów Ceniusa

Uchwyt
redlicy

Redlica
pasmowa,
50 mm

Redlica
uniwersalna,
110 mm

Redlica
ścierniskowa,
170 mm

Redlica
ścierniskow,
220 mm
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Cenius

Ślizgowy pierścień uszczelniający
wbudowany w stożkowy uchwyt

Klinowy wał pierścieniowy

Wał pierścieniowy tnący

Wał strunowy

Wał tandemowy

Zębaty wał metalowy

„Do zagęszczenia stosowaliśmy głównie klinowy wał pierścieniowy, z którego byliśmy
bardzo zadowoleni. W każdych warunkach pracował bez zapychania się i naprawdę
dobrze rozdrabniał suchą, naruszoną glebę. W normalnych warunkach z tyłu pozostawało wystarczająco dużo luźnej gleby do przyjmowania wody oraz wymiany gazowej.”
(dlz agrar magazin · 08/2013)
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Zagęszczanie | Wały

„Le meilleur travail de l’essai” – „Najlepsza praca w testach”
(La France Agricole, test porównawczy · 11/2012)

Nie za dużo i nie za mało –
zagęszczanie gleby z szerokim programem wałów dopasowane do pola
Klinowe wały pierścieniowe dbają o pasmowe zagęszczanie gleby. Są to najlepsze warunki dla równych wschodów
niedomłotów. Otwarte i słabo zagęszczone przestrzenie
pośrednie zapewniają konieczną wymianę gazową i są w
stanie odebrać dodatkowe ilości wody z opadów deszczu.
Zapobiega to zamazywaniu się gleby już na samym początku uprawy. Właśnie dlatego są one najczęściej wybierane
jako wyposażenie kultywatora.
Obok klinowego wału pierścieniowego, nowa generacja
kultywatorów oferowana jest także z innymi wałami. Wał
z pierścieniami tnącymi stosowany jest przede wszystkim
do zagęszczania gleby suchej, zbrylonej i ciężkiej.

Sprężysty wał taśmowy ze swoją dużą średnicą i otwartą
budową doskonale nadaje się do pracy na lekkich glebach
piaszczystych. Dla małych ciągników i lżejszych gleb, do
dyspozycji mamy lekkie wały strunowe. Wały tandemowe
są często wykorzystywane do przygotowania gleby pod siew.
Ze względu na to, że tylny wał o małej średnicy obraca się
szybciej niż przedni, zrywana jest skorupa gleby i dochodzi
do lepszego jej przesychania. Zębaty wał metalowy pozwala
uzyskać równomierne zagęszczenie gleby na całej szerokości roboczej. Jest chętnie stosowany w uprawie warzyw.

Wały i zagarniacze – mocne połączenie do prac wiosennych
Dla wałów strunowych i wałów z pierścieniami klinowymi
opcjonalne zagarniacze zapewniają dodatkowe rozdrobnienie i perfekcyjne wyrównanie powierzchni gleby. Tworzy
to znakomite warunki startowe w uprawie buraków cukrowych lub kukurydzy.
Podczas pracy zagarniacz wprawiany jest w ruch lekko
wibrujący. Większe bryły gleby pozostają na jej powierzchni,
skutecznie zapobiegając zamulaniu przy obfitych opadach.
Gleba rozdrobniona umieszczana jest w strefie głębokości
siewu nasion.

„Skrobaki zamontowane za wałem doskonale poprawiają jego pracę;
tu nic nie może się zapchać.”
(dlz agrar magazin · 08/2013)

„Wynik: gleba jest w dobrej strukturze, zagęszczona i przygotowana do
siewu. Jest dodatkowo zdolna do przyjmowania wody i oddychania.”
(dlz agrar magazin · 08/2013)
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Cenius

Łatwa regulacja maszyny!

Regulacja głębokości roboczej i elementów równających
U podstaw konstruowania typoszeregu Cenius była prosta,
komfortowa i przede wszystkim szybka regulacja elementów
roboczych.
Regulacja głębokości roboczej odbywa się szybko i łatwo
przez pokrętła na wahaczach tylnej ramy. Przejrzysta skala
służy do orientacji. Wykorzystywane są głębokości robocze

1
2

Regulacja głębokości pracy talerzy
Pełnozakresowa, hydrauliczna regulacja
głębokości pracy

1

od 5 do 28 cm. Ceniusa można również wyposażyć w układ
hydraulicznej zmiany głębokości roboczej.
Pozycja rzędów talerzy lub zagarniacza sprężynowego jest
centralnie ustalana pokrętłami stosownie do spulchniania
i równania. Regulowane, równające elementy boczne umożliwiają czyste i dokładne sąsiednie przejazdy.

2

Cenius Special: Zęby C-Mix z zabezpieczeniem na kołek
i wał z pierścieniami tnącymi

„Centralną, hydrauliczą regulację głębokości chętnie wykorzystywaliśmy. Obok wrzeciona regulacyjnego dla talerzy równających, istnieje również skala, która informuje o głębokości pracy.”
(test praktyczny Profi · 07/2011)
Przejrzysta skala
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Regulacja | GreenDrill

GreenDrill – nabudowany siewnik do
do siewu drobnych nasion i poplonów

Siew poplonów i uprawa w jednym przejeździe
Z nabudowanym siewnikiem GreenDrill można wraz z
uprawkami ścierniskowymi siać poplony lub dosiewać
trawę. W ten siewnik można wyposażyć zarówno kultywator mulczujący Cenius (3002/3502/4002) jak również
bronę talerzową kompaktową Catros, kultywator wirnikowy KG oraz bronę wirnikową KE. Rozdział nasion odbywa
się poprzez blachy odbojowe.
Zbiornik siewnika GreenDrill posiada 200 l lub 500 l
(Cenius-2T) pojemności i jest łatwodostępny dzięki stopniom. Elementem dozującym jest wałek wysiewający,
znajdujący się wewnątrz zbiornika. W zależności od wła-

ściwości materiału siewnego i normy wysiewu stosuje się
normalne lub drobne kółka wysiewające. Wałek wysiewający i wentylator mogą posiadać napęd elektryczny lub
hydrauliczny.
Do sterowania maszyny można wybrać dwa alternatywne,
komfortowe rozwiązania. W wyposażeniu podstawowym
komputer siewnika GreenDrill włącza i wyłącza wałek wysiewający oraz wentylator i zmienia obroty wałka. W wyposażeniu komfortowym komputer posiada dodatkowe menu
ułatwiające przeprowadzenie kalibracji oraz wskaźnik prędkości pracy, licznik ha i czasu pracy.
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Dane techniczne kultywatora mulczującego Cenius
Cenius
3003 Special

Cenius
3503 Special

Cenius
4003 Special

Cenius
4003-2 Special

Cenius
4003-2T Special

Cenius
3002 Super

Cenius
3502 Super

Cenius
4002 Super

Cenius
4002-2 Super

Cenius
4002-2T Super

3,00

3,50

4,00

4,00

4,00

Sztywny

Sztywny

Sztywny

Składany

Składany

Szerokość transportowa (m)

3,00

3,50

4,00

3,00

3,00

Długość transportowa z oświetleniem (m)

3,80

3,80

3,80

3,80

7,70

–

–

–

–

3,25

Special

1050

1185

1245

1775

3085

Super

1500

1690

1825

2390

3700

Masa wał strunowy (kg)

250

290

320

340

340

Masa wał tandemowy (kg)

455

520

580

670

670

Masa wał pierścieniowy tnący (kg)

510

580

660

740

740

Masa klinowy wał pierścieniowy (kg)

480

550

630

680

680

–

–

–

–

25

Szerokość robocza (m)
Wersja

Wysokość transportowa (m)
Masa maszyny podstawowej (kg)

Dopuszczalna prędkość maksymalna (km/h)
System agregatowania z ciągnikiem
Liczba zębów

11

Wersja zębów

Dźwignie dolne
kat. III

3-punktowe (kat. III)
12

13

14

Special

Zabezpieczenie zębów na kołek ścinający

Super

Zabezpieczenie zębów sprężynowe 3D

Liczba rzędów zębów

14

3

3

3

3

3

Rozstaw zębów w rzędzie (mm)

810

870

855

855

855

Podziałka śladów (mm)

273

291

286

286

286

Wysokość ramy

800

800

800

800

800

Odstęp belek (mm)

740

740

740

740

740

Maksymalna głębokość robocza (mm)

280

280

280

280

280

Maksymalna prędkość robocza (km/h)

10 – 15

10 – 15

10 – 15

10 – 15

10 – 15

Zagarniacz sprężynowy lub talerze równające
(gładkie 460 mm ∅ albo zębate 460 mm ∅)

Wyrównywanie
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)
Wymagana ilość gniazd podwójnego działania
(z hydrauliczną zmianą głębokości)

90/120

105/140

120/160

120/160

120/160

0
(1)

0
(1)

0
(1)

1
(2)

2
(3)

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Ilustracje maszyn mogą odbiegać od przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
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