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Catros
Catros+

Catros · Catros+

Kompaktowa brona talerzowa Catros
Wydajność, która sprawia przyjemność!
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Catros oraz Catros+
zachwycają wydajnościami powierzchniowymi,
jakością pracy i stabilnością!

Catros
Szybciej, ekonomiczniej, lepiej!
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Catros · Catros+

Tam, gdzie liczy się wydajność
Praca z kompaktową broną talerzową Catros produkcji
AMAZONE sprawia podwójną przyjemność! Jest łatwa w
uciągu, tą maszyną można jechać we właściwym tempie
i zostawiać za sobą doskonale wykonaną pracę.

Szeroki program obejmuje maszyny zawieszane i zaczepiane
o szerokościach roboczych od 3 m do 12 m oferując liczne
możliwości wyposażenia, elastycznie dostosowujące brony
do wymagań oraz warunków w miejscu ich pracy.

Duża wydajność, niskie zużycie paliwa oraz małe zużycie
elementów roboczych, to mocne punkty kompaktowych
bron talerzowych Catros. Doskonale nadają się do szybkiej,
płytkiej i intensywnie mieszającej uprawy ścierniska i
pracują optymalnie także przy dużej ilości słomy. Obróbka
słomy z kukurydzy i zbóż, likwidacja użytków zielonych i
ugorów, uprawa przedsiewna oraz mieszanie gnojowicy
z glebą to kolejne możliwości wykorzystania tych bron.

15 Argumenty
dla kompaktowej brony talerzowej Catros
Kompletny program maszyn zawieszanych od 3 m
do 6 m, maszyn zaczepianych od 3 m do 12 m

Mechanizm przesuwu rzędów talerzy z komfortowym
systemem szybkiej zmiany ustawienia

Wysoka wydajność przy jeździe z prędkością roboczą
do 18 km/h

Oddzielne zawieszenie każdego talerza z optymalnym
dopasowaniem do konturów pola i znakomitą przepustowością

Talerze Catros do płytkiej i bardzo płytkiej uprawy gleby
Talerze Catros+ – do obróbki dużej ilości masy roślinnej

Zabezpieczenie przed kamieniami przez seryjne, gumowe
elementy sprężyste

Do wyboru jest pięć wałów optymalnie zagęszczających
glebę, pracujących w każdym miejscu i warunkach

Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy ze ślizgowymi
pierścieniami uszczelniającymi i trwałym smarowaniem

Nadaje się także do przesiewnej uprawy pól

Opcjonalnie hydrauliczna zmiana głębokości roboczej
ze skalą

Wydajna przy niskim zapotrzebowaniu paliwa
Łatwa w uciągu, 3 m szerokości roboczej od 90 KM
mocy ciągnika
Optymalne ustawienie talerzy dla pewnej pracy także
w najcięższych warunkach

Wyposażenie do siewu poplonów możliwe z nabudowanym siewnikiem GreenDrill
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Argumenty

Catros+ 3001 z GreenDrill 200
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Catros · Catros+

Mocna na małych i nieregularnych polach
Maszyny zawieszane
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Technika | Maszyny zawieszane

Kompaktowe brony talerzowe Catros
jako maszyny zawieszane

Hydraulicznie składana, zawieszana
brona Catros o szerokości roboczej
4 m oraz 5 m i 6 m

Zawieszane, sztywne maszyny o szerokościach 3 m,
3,5 m i 4 m są bardzo wydajne dzięki dużym prędkościom
roboczym.

Maszyny zawieszane, hydraulicznie składane o szerokościach roboczych 4 m, 5 m i 6 m nadają sie idealnie
do sprostania najwyższym wymaganiom dotyczących
wydajności powierzchniowych i dziennych.

Typ

Typ

Szerokość robocza

Szerokość robocza

Catros/Catros+ 3001

3,0 m

Catros/Catros+ 4001-2

4,0 m

Catros/Catros+ 3501

3,5 m

Catros/Catros+ 5001-2

5,0 m

Catros/Catros+ 4001

4,0 m

Catros/Catros+ 6001-2

6,0 m

Optymalne ustawienie przesunięcia rzędów
talerzy dla pełnej szerokości roboczej
W Catros w wersji sztywnej o szerokości roboczej 3 m i 3,5 m
za pomocą mechanizmu przesuwu można zawsze wykorzystywać pełną szerokość roboczą. Do jazdy po drogach, rzędy
talerzy są wzajemnie zsuwane i ryglowane w pozycji transportowej. Przed rozpoczęciem pracy następuje ich odryglowanie i rozsunięcie. Proces rozsuwania następuje w wyniku
oporów gleby, zaryglowanie i odryglowanie z pomocą linki
pociągowej, z kabiny ciągnika.

„Zachwyca już samo przejście z pozycji transportowej do roboczej. Zwykłe pociągnięcie linki
ryglowania, opuszczenie maszyny i jazda do przodu. Dzięki ukośnej pozycji talerzy, przedni i tylny
rząd przestawiają się względem siebie i w ten sposób osiągają pozycję do pracy. Bez żadnych
dodatkowych czynności czy siłowników hydraulicznych – doskonale!”
(Agrartechnik · 08/2012)

7

Catros · Catros+

Wszechstronność stosowania także
przy niewielkim udźwigu
Maszyny zaczepiane

Catros-2 TS z podnoszonym podwoziem
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Technika | Maszyny zaczepiane

Maszyny zaczepiane Catros osiągają
maksymalne wydajności powierzchniowe

Hydraulicznie składana, zaczepiana
kompaktowa brona talerzowa Catros
z podnoszonym podwoziem

Do współpracy z ciągnikami o słabszym układzie hydraulicznym, należy wybrać maszyny zaczepiane Catros-T o szerokościach roboczych 3 m, 3,5 m i 4 m. W tych maszynach,
klinowy wał pierścieniowy AMAZONE służy jednocześnie
jako układ jezdny do transportu po drogach.

Do podstawowego wyposażenia zaczepianych bron
Catros-2 TS o szerokości roboczej 4 m, 5 m i 6 m należy
układ jezdny z dyszlem zaczepowym. Brony Catros-2 TS
wyróżnia bardzo spokojny bieg, gdyż oś transportowa
w czasie pracy uniesiona jest ponad ramę. Oprócz tego,
masa osi transportowej dociąża maszynę. Dodatkową
zaletą tych maszyn jest ich elastyczność zastosowania,
poprzez wybór odpowiedniego wału tzn. rurowego-,
tandemowego-, zębatego-, pierścieniowego tnącego
lub klinowego stożkowego w zależności od warunków
glebowych.

Typ

Typ

Szerokość robocza

Szerokość robocza

Catros/Catros+ 3002-T

3,0 m

Catros/Catros+ 4001-2 TS

4,0 m

Catros/Catros+ 3502-T

3,5 m

Catros/Catros+ 5001-2 TS

5,0 m

Catros/Catros+ 4002-T

4,0 m

Catros/Catros+ 6001-2 TS

6,0 m

„Szczególnie przy maksymalnych głębokościach i odciążonym
wale Catros+ pracuje bardzo spokojnie. Nie obserwuje się przy
tym ani kołysania ani znoszenia maszyny na boki.”
(Sprawozdanie dlz Praxis Technik · 05/2011)
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Okręt flagowy rodziny Catros
Zintegrowane podwozie dające zwrotność i maksymalną wydajność powierzchniową

Pozycja transportowa
Zaczepiana, hydraulicznie składana kompaktowa brona talerzowa
Catros o szerokości roboczej 7,5 m z klinowym wałem oponowym
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Technika | Maszyny zaczepiane

Zaczepiana, hydraulicznie składana
kompaktowa brona talerzowa Catros
z ogromną siłą uderzenia

Kompaktowa brona talerzowa Catros
w ramie łączącej

Zaczepiane Catros-T o szerokości roboczej 7,5 m, przy których oponowy wał pierścieniowy służy także jako podwozie do jazdy po drogach znajdują zastosowanie w dużych
gospodarstwach rolnych oraz firmach świadczących usługi,
gdzie w krótkim czasie należy uprawić ponad 1.000 ha. Pracując broną Catros 7501-2T, flagową jednostką rodziny bron
kompaktowych, z prędkością roboczą sięgającą 15 km/h,
uzyskujemy wydajność ponad 10 ha na godzinę.

Najbardziej wydajne szerokości robocze wynoszące 9 m wzgl.
12 m uzyskuje się przez połączenie trzech kompaktowych
bron talerzowych na ramie łączącej AMAZONE. Przy wykonywaniu nawrotów oraz do transportu, trzy części ramy są
podnoszone hydraulicznie. Ramę łączącą AMAZONE można
wykorzystywać także do pracy z siewnikami punktowymi
ED lub z siewnikami D9. Ta technika została wykoncypowana
dla dużych, scalonych zakładów.

Typ

Typ

Catros/Catros+ 7501-2T

Szerokość robocza
7,5 m

Szerokość robocza

Catros/Catros+ 9000-2T

9,0 m

Catros/Catros+ 12000-2T

12,0 m
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Wykorzystajmy odpowiednią wielkość!
Catros czy Catros+?
Catros

„Catros+ dobrze się zagłębia i podcina równomiernie
ściernisko.”
(Sprawozdanie dlz Praxis Technik · 05/2011)

Catros+

„Zaletami Catrosów z talerzami gładkimi są małe zużycie
paliwa i płytka praca.”
(Sprawozdanie dlz Praxis Technik · 05/2011)
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Technika | Talerze

Talerze Catros

Talerze Catros+

Grubość materiału 4 mm, średnica 46 cm

Grubość materiału 5 mm, średnica 51 cm

Wyjątkowo precyzyjnie, wyjątkowo płytko

Dla dużej ilości masy organicznej

Catros z gładkimi talerzami stanowi idealne rozwiązanie
przy precyzyjnej, ekstremalnie płytkiej uprawie, intensywnie mieszającej glebę na ścierniskach przy zachowaniu
głębokości roboczej 3 cm do 5 cm. Tworzą się wtedy doskonałe warunki do wschodów niedomłotów i chwastów oraz
rozkładu resztek słomy.

Zębate talerze Catros+ o średnicy 510 mm charakteryzuje
agresywna praca i szybkie wnikanie w glebę nawet w
najcięższych warunkach. Stosuje się je na przykład przy
uprawie ściernisk po kukurydzy, zrywania darni na użytkach zielonych lub do rekultywacji ugorów. Catros+ pozwala
pracować z głębokością od 5 cm do 15 cm.

Perfekcja – indywidualne mocowanie
każdego z talerzy

Talerze ustawione pod ostrym kątem

Czy będzie to Catros czy Catros+, we wszystkich maszynach
każdy z talerzy umocowany jest na ramie indywidualnie,
na gumowych elementach amortyzujących. Lepiej, niż w
maszynach ze sztywno zamocowanymi talerzami, każdy
z talerzy Catros może się indywidualnie dopasować do
konturów gleby tak, że koleiny nie są jedynie przysypane
ziemią, lecz rzeczywiście uprawione. W ten sposób można
pracować płytko, utrzymując głębokość także przy nierównościach powierzchni pola. Indywidualne mocowanie
talerzy – bez centralnego wału – umożliwia optymalny
przepływ dużej ilości masy organicznej.

Przy kącie ustawienia talerzy rzędu przedniego 17° i rzędu
tylnego 14°, talerze Catros ułożone są prawie pionowo do
gleby. Zabezpiecza to płynne przekazywanie mieszaniny
gleby ze słomą z pierwszego do drugiego rzędu talerzy i
powoduje doskonałe wymieszanie gleby z resztkami roślin.
W porównaniu z talerzami ustawionymi mniej ostro, kąt
wyrzutu materiału do tyłu jest tu znacznie zniwelowany.
Wyrzucana do tyłu mieszanina gleby i słomy opada na
powierzchnię już przed podążającym z tyłu wałem.

Przestawiane w podłużnych otworach talerze krawędziowe w każdych
warunkach zapewniają czyste połączenie sąsiednich przejazdów.
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Ślizgowy pierścień uszczelniający Catros
Atutami są niezawodność i komfort

2-rzędowe, skośne
łożysko kulkowe
Ślizgowy pierścień uszczelniający wmontowany w
stożkowej obudowie

2 x pierścień
uszczelniający
(O-ring)

Olej przekładniowy

„Rzeczą bardzo pozytywną jest to, że nie trzeba smarować
wszystkich łożysk talerzy.”
(Agrartechnik · 08/2012)

2 x pierścień
żeliwny z
powierzchnią
ślizgową
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Technika | Uszczelniający pierścień ślizgowy i zabezpieczenie przed przeciążeniem

Praktyczne także w szczegółach:
Dopasowanie poszczególnych talerzy do podłoża włącznie
z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i kamieniami

Bez ciągłego smarowania – dzięki bezobsługowemu ułożyskowaniu talerzy

Bezpieczne i absolutnie bezobsługowe!

Smarowanie nie jest konieczne, co znacznie zmniejsza
nakłady na konserwację. Ślizgowe pierścienie uszczelniające
są od dziesięcioleci stosowane w maszynach budowlanych
do uszczelniania rolek bieżnych przy pojazdach gąsienicowych
i także tam, nawet w najtrudniejszych warunkach pracują
absolutnie niezawodnie.

Elastyczne, gumowe elementy sprężynujące na zawieszeniu
każdego z talerzy służą nie tylko optymalnemu dopasowaniu
do konturów pola ale stanowią także zabezpieczenie poszczególnych talerzy przed przeciążeniem. Gumowe elementy
amortyzujące posiadają dużą średnicę, są bezobsługowe i
pozwalają na nieograniczony ruch talerza po natrafieniu na
kamień.

Najwyższy komfort –
zespół przesuwu talerzy
Dzięki nieskomplikowanej i kompaktowej budowie, wysiłek przy ustawianiu wszystkich bron Catros jest minimalny.
W bardzo trudnych warunkach pracy (susza) pozycję talerzy
można odpowiednio dostosować. Można wówczas przestawić
wzajemne położenie rzędów talerzy dla uzyskania większej
ilości gleby z ryzykiem niepodcięcia całej powierzchni. Ustawienia wykonywane są czworokątnym sworzniem mimośrodowym, służącym równocześnie jako ogranicznik.

Gdy z czasem zmniejsza się średnica talerzy na skutek ich
zużycia, można tak dostosować ich ustawienie, że cała
powierzchnia gleby będzie całkowicie podcięta. Prowadzi
to do znacznego wydłużenia żywotności talerzy.

Ustawienie
Optymalne ustawienie przesunięcia
rzędów talerzy.
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Wały
Do każdej pracy właściwy wał zagęszczający!

Catros 7501-2T z klinowym wałem oponowym

Wyjątkowy i prawie zawsze idealny –
wał klinowy pierścieniowy i klinowy wał oponowy
W większości wypadków, optymalnym rozwiązaniem jest
klinowy wał pierścieniowy AMAZONE. Doskonale równa
powierzchnię gleby a jej zagęszczanie odbywa się jedynie
pasmowo. W zagęszczonych pasmach gleba jest zamknięta,
co stanowi idealne warunki do wschodu niedomłotów i
chwastów. Przez nieugniecione pasma gleby może swobodnie wsiąkać woda, co w efekcie eliminuje niebezpieczeństwo zamazywania – także na polach wrażliwych na
ugniatanie.

Kompaktowe brony talerzowe Catros-T wyposażone są w
klinowe wały pierścieniowe (szerokość robocza 3 m, 3,5 m,
4 m i 5 m) wzgl. w klinowe pierścieniowe wały oponowe
(7,5 m). Klinowe pierścieniowe wały oponowe oferują
takie same zalety uprawowe, jak klinowe wały pierścieniowe. Przy średnicy wału wynoszącej 580 mm (klinowy
wał pierścieniowy) lub 800 mm (klinowy pierścieniowy wał
oponowy) doskonale pracuje się także na glebach lekkich
i piaszczystych! Oba typy wałów służą bronie Catros-T w
wersji zaczepianej także jako układ jezdny.

„Bazę do regulacji głębokości roboczej stanowi dołączony
do brony wał. Przestawianie wykonywane zapadką znaną
z innych maszyn AMAZONE (opcjonalnie hydraulicznie)
odbywa się bez żadnego wysiłku.”
(Agrartechnik · 08/2012)
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Wyposażenie | Wały

Do zagęszczania gleby, dla wszystkich maszyn zawieszanych
oraz dla maszyn z układem jezdnym mamy do dyspozycji cały
zestaw indywidualnie dobieranych wałów, umożliwiających
najlepsze dostosowanie do wymagań użytkownika.
Klinowy wał pierścieniowy

Alternatywy
Proste wały rurowe stosowane są przede wszystkim tam,
gdzie do dyspozycji jest mały ciągnik o ograniczonym
udźwigu. Taki wał jest relatywnie tani, powoduje mniejsze
ugniecenie gleby, ale niezbyt dobrze nadaje się do pracy na
glebach wilgotnych.

Wał rurowy

Zębatym wałem metalowym można osiągnąć równomierne, jednakże niezbyt mocne zagęszczenie gleby na
całej szerokości roboczej. Takie wały stosuje się głównie
w uprawie warzyw.

Zębaty wał metalowy

Wały tandemowe są często wykorzystywane w przygotowaniu gleby pod siew. Ze względu na to, że mniejszy wał
tylny obraca się szybciej, niż przedni, następuje zerwanie
wierzchniej warstwy gleby, i nadmiar wilgoci może być
łatwiej usunięty. Wały tandemowe nie są zalecane do
pracy na glebach kamienistych ani bardzo mokrych.

Wał tandemowy

Siłą wału z pierścieniami tnącymi jest jego działanie
powodujące skuteczne cięcie brył przede wszystkim na
zwięzłych glebach. Właśnie dlatego ten wał nadaje się do
uprawy na mocno ugniecionych, suchych i zbrylających
się glebach.

Wał z pierścieniami tnącymi
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Wyposażenie zwiększające wydajność
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Wyposażenie

Perfekcyjne uzupełnienie uprawy
przedsiewnej
Dla przygotowania gleby pod siew kukurydzy lub buraków
cukrowych, można dodatkowo wyposażyć kompaktowe
brony talerzowe AMAZONE w zagarniacz. Zagarniacz tworzy gruzełkowatą strukturę gleby i tym samym zapewnia
najlepsze warunki startowe wysiewanym roślinom.

W najtrudniejszych warunkach
By zachować głębokość pracy na wysuszonej, twardej glebie,
jako wyposażenie specjalne są do dyspozycji dodatkowe
obciążniki balastowe. Zestaw obciążników składa się z czterech elementów o masie po 25 kg, przykręcanych parami z
lewej i z prawej strony maszyny. Maksymalny, dodatkowy
balast maszyn sztywnych, to 200 kg, maszyn składanych
zawieszanych to 300 kg a maszyn składanych dysponujących układem jezdnym, 400 kg.
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GreenDrill do poplonów

GreenDrill 500:
tylko z podwoziem i dmuchawą hydrauliczną,
szerokość robocza 4, 5 i 6 m, pojemność zbiornika 500 l

20

Wyposażenie | Nabudowany siewnik GreenDrill do poplonów

GreenDrill 200:
także dla składanych Catros,
o szerokości roboczej 3 do 6 m,
pojemność zbiornika 200 l

Aby możliwy był siew poplonów bezpośrednio lub razem
z uprawkami ścierniskowymi lub też dosiewanie traw,
AMAZONE oferuje nabudowany siewnik GreenDrill do
poplonów. W ten siewnik można wyposażyć zarówno
kompaktową bronę talerzową Catros jak rownież kultywator mulczujący Cenius, kultywator wirnikowy KG oraz
bronę wirnikową KE. Rozdział nasion odbywa się poprzez
blachy odbojowe.
Zbiornik siewnika GreenDrill posiada 200 l lub 500 l pojemności i jest łatwo dostępny dzięki stopniom. Elementem
dozującym jest wałek wysiewający, znajdujący się wewnątrz
zbiornika. W zależności od właściwości materiału siewnego
i normy wysiewu stosuje się normalne lub drobne kółka
wysiewające. Wałek wysiewający i wentylator mogą posiadać napęd elektryczny lub hydrauliczny.

Dla sterowania maszyną są do dyspozycji dwa alternatywne komputery różniące się komfortem obsługi. W komputerze pokładowym GreenDrill w wersji podstawowej
można włączyć wałek wysiewający i dmuchawę oraz ustawić liczbę obrotów wałka wysiewającego. W wyposażeniu
komfortowym komputer oferuje dodatkowo menu wyboru
wspomagania prób kręconych oraz wskazania prędkości
jazdy, liczy zasianą powierzchnię oraz godziny pracy. Liczba
obrotów wałka wysiewającego dopasowuje się automatycznie do zmieniającej się prędkości jazdy, jeśli ten komputer
pokładowy zostanie dołączony do 7-biegunowego gniazda
sygnałowego w ciągniku.

„We wszystkich wariantach badawczych, na grząskich, gliniastych glebach osiągnięto doskonałe
wyniki i jakość siewu. Jest szczególnie interesujące, że AMAZONE posiada w swoim programie
właściwą maszynę do siewu poplonów.”
(Agrartechnik · 08/2012)
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Tylko tak głęboko, jak to konieczne

„Hydrauliczna, opcjonalna regulacja głębokości pracuje bardzo
dokładnie.”
(Sprawozdanie dlz Praxis Technik · 05/2011)

„Bazę do regulacji głębokości roboczej stanowi dołączony
do brony wał. Przestawianie wykonywane zapadką znaną
z innych maszyn AMAZONE (opcjonalnie hydraulicznie)
odbywa się bez żadnego wysiłku.”
(Agrartechnik · 08/2012)
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Ustawienie głębokości | Wprowadzanie gnojowicy do gleby

Praca na „takiej głębokości,
jaka jest potrzebna”

Większy komfort z hydrauliczną
zmianą głębokości

Do dokładnego ustawiania głębokości roboczej wszystkie
kompaktowe brony talerzowe AMAZONE są seryjnie wyposażone w mechaniczny system zmiany głębokości (oprócz
Catros 3002-T, 3502-T i 4002-T).

Opcjonalnie AMAZONE oferuje komfortową zmianę głębokości roboczej siłownikami hydraulicznymi o działaniu
dwustronnym, którymi głębokość roboczą można dostosować do warunków pracy bezpośrednio z kabiny, także
podczas jazdy. Dodatkowa skala ułatwia orientację. Jest
to wygodne zwłaszcza na glebach mozaikowatych, mocno
ugniecionych uwrociach oraz na nierównościach pola.
Praca odbywa się wtedy z „taką głębokością, jak potrzeba”
a na koniec dnia w zbiorniku pozostaje wiele litrów zaoszczędzonego paliwa.

Pakiet Catros pro – specjalne rozwiązania do specjalnych warunków pracy
Do bezpośredniego połączenia brony talerzowej Catros z
beczką do gnojowicy lub samobieżną maszyną aplikującą
gnojowicę firma AMAZONE oferuje Pakiet pro, poprawiający niezawodność pracy także w ekstremalnie trudnych
warunkach. Pakiet pro dostępny jest dla modeli Catros
5001-2 oraz 6001-2 i między innymi zawiera specjalne
uszczelnienia łożysk talerzy. Poza tym punkty obrotu i
przesuwne sworznie wyposażono w wysoko utwardzone
sworznie z zabezpieczeniem przed obracaniem.
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Wyniki testów mówią same za siebie!
Wykorzystajmy wyjątkowo niskie zużycie paliwa brony Catros!

Protokół pomiarów uprawy ścierniska za pomocą
kompaktowej brony talerzowej Catros 7501-2T
Catros 7501-2T, głębokość robocza 6 cm; 15 km/h (Źródło: DLG/AMAZONE)

Moc uciągu:
około 100 kW

Zużycie paliwa
40 l/h
Siła uciągu:
około 24 kN
Prędkość robocza:
15 km/h

Czas pomiaru [s]

Zużycie ([l/h])
Siła uciągu ([kN])
Prędkość robocza ([km/h])
Moc uciągu ([kW])

Zużycie paliwa:
40 l/h
= 4 l/ha
10 ha/h
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Wyniki testów

Podczas pracy kompaktowymi bronami talerzowymi Catros
bez problemów osiąga się prędkości od 12 km/h do 18 km/h.
Efektem jest wyjątkowo duża wydajność powierzchniowa i
redukcja czasu pracy do niezbędnego minimum. Decydującym dla sukcesu ekonomicznego są również koszty paliwa,
zużycia części i koszty napraw. Do jednoznacznego ustalenia
tych kosztów AMAZONE przez wiele lat współpracowała z
centrum doświadczalnym DLG w Groß-Umstadt.

We wszystkich próbach pomiarowych, kompaktowe brony
talerzowe Catros okazywały się wyjątkowo oszczędne gdy
chodzi o zużycie paliwa. Przy uprawach ścierniskowych na
średniej głębokości 6 cm – zależnie od rodzaju gleby oraz
topografii terenu – zapotrzebowanie paliwa wynosiło jedynie 4 l/ha. Podobnie korzystne wartości stwierdzono także
przy przedsiewnej uprawie gleby.

Minimalne koszty części ścieralnych
Trwałość talerzy Catros jest niezwykła. Wynosi – zależnie od
warunków pracy – około 500 ha na każdy metr szerokości
roboczej. Przy przeciętnch kosztach części eksploatacyjnych
wynoszących tylko około 1 €/ha są one wyjątkowo niskie
i znacznie mniejsze, niż np. przy redlicach kultywatorów
ścierniskowych. Koszty napraw są minimalne dzięki łożyskom ze zintegrowanymi, ślizgowymi pierścieniami uszczelniającymi oraz zabezpieczeniem przeciążeniowym.

„AMAZONE podaje zapotrzebowanie siły uciągu na poziomie 90 KM (66 kW). Chcieliśmy
to wiedzieć i świadomie zdecydowaliśmy się na lekki ciągnik o mocy 106 KM (78 kW).
Z odpowiednim balastem przodu byliśmy zachwyceni prędkością roboczą wynoszącą ponad
dwanaście kilometrów na godzinę, osiąganą także na lekkich zboczach.”
(Agrartechnik · 08/2012)
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AMAZONE – zawsze blisko Was
Wasze zadowolenie to nasz napęd
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Serwis

Zadowolenie naszych klientów to
najważniejszy cel

Zawsze lepiej wybrać oryginał

W tym celu stawiamy na naszych kompetentnych partnerów
handlowych. Także w kwestiach serwisu są oni właściwymi
i niezawodnymi partnerami rolników oraz przedsiębiorstw
usługowych. Ciągłe szkolenia pozwalają zarówno sprzedawcom jak i mechanikom serwisowym zawsze być na bieżąco
z najnowszym stanem techniki.

Wasze maszyny poddawane są ekstremalnie ciężkim
wymaganiom! Jakość części zamiennych i ścieralnych
AMAZONE zapewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo
pracy, efektywną uprawę gleby, precyzyjny siew, profesjonalne nawożenie i skuteczną ochronę roślin.

Oferujemy doskonały serwis
części zamiennych
Bazą naszej światowej logistyki części zamiennych tworzy
centralny magazyn części w zakładach w Hasbergen-Gaste.
Zapewnia on optymalne zaopatrzenie w części zamienne
także do starszych maszyn.
W centralnym magazynie części zamiennych w HasbergenGaste codzienne zamówienia załatwiane są do godziny
17 i tego samego dnia części opuszczają nasz zakład.
25.000 różnych pozycji magazynowanych jest w nowoczesnym systemie składowania. Codziennie realizujemy
tu wysyłkę części z 800 zamówień naszych klientów.

Tylko oryginalne części zamienne i ścieralne są doskonale
dostosowane do wymagań maszyn AMAZONE. Gwarantują
optymalny wynik pracy. Oryginalne części po rynkowych
cenach zawsze się na końcu opłacają.
Właśnie dlatego warto decydować się na oryginalną
technologię AMAZONE!
Zalety oryginalnych części zamiennych i ścieralnych
Jakość i niezawodność
Innowacyjność i wydajność
Natychmiastowa dostępność
Wyższa wartość używanych maszyn przy odsprzedaży

Kampania VDMA:
Pro-Original
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Dane techniczne kompaktowej brony talerzowej Catros i Catros+
Maszyny zawieszane
Szerokość robocza (m)
Prędkości robocze (km/h)
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)
Średnica/-grubość talerzy (mm)
Rozstaw talerzy (mm)
Liczba talerzy
Głębokość robocza (cm)
Regulacja mechanizmu przesunięcia talerzy
Długość transportowa z oświetleniem (m)
Szerokość transportowa (m)
Wysokość transportowa (m)
Masa maszyny podstawowej (kg)
Masa (kg) Catros/Catros+ (maszyna podstawowa,
mech. zmiana głębokości, Klinowy wał pierścieniowy)
Liczba gniazd hydraul. o działaniu dwustronnym
(z hydrauliczną zmianą głębokości)

Maszyny zaczepiane
Szerokość robocza (m)
Prędkości robocze (km/h)
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)
Średnica/-grubość talerzy (mm)
Rozstaw talerzy (mm)
Liczba talerzy
Głębokość robocza (cm)
Regulacja mechanizmu przesunięcia talerzy

Agregatowanie

Wał
Długość transportowa z oświetleniem (m)
Szerokość transportowa (m)
Wysokość transportowa (m)
Masa maszyny podstawowej (kg)
Masa (kg) Catros/Catros+ (maszyna
podstawowa, mech. zmiana głębokości,
klinowy wał pierścieniowy wzgl. klinowy
oponowy wał pierścieniowy)
Liczba gniazd hydraul. o działaniu
dwustronnym (z hydrauliczną zmianą
głębokości)

Catros
3001
Catros+
3001
3,00
12 – 18
66/90

2 x 12

2,45
3,00
1,70
1150/1200
1690/
1740

Catros
3501
Catros+
3501
3,50
12 – 18
77/105

Catros
Catros
Catros
4001
4001-2
5001-2
Catros+
Catros+
Catros+
4001
4001-2
5001-2
4,00
4,00
5,00
12 – 18
12 – 18
12 – 18
91/125
91/125
110/150
Catros 460/4 / Catros+ 510/5
250
2 x 14
2 x 16
2 x 16
2 x 20
Catros 3 – 12 / Catros+ 3 – 15
Mechaniczne, układem przesuwu
2,45
2,45
2,65
2,65
3,70
4,10
2,95
2,95
1,70
1,70
2,50
3,00
1270/1330 1380/1440 2240/2300 2350/2670
1880/
2070/
2990/
3260/
1940
2130
3050
3580

– (1)

– (1)

– (1)

1 (2)

1 (2)

Catros
6001-2
Catros+
6001-2
6,00
12 – 18
130/180

2 x 24

2,65
2,95
3,50
2455/2840
3485/
3870
1 (2)

Catros
3002-T
Catros+
3002-T
3,00
12 – 18
66/90

Catros
3502-T
Catros+
3502-T
3,50
12 – 18
74/100

2100/
2150

2300/
2350

2500/
2570

6300/
6700

3795/
3855

4065/
4385

4290/
4675

– (1)

– (1)

– (1)

2 (3)

2 (3)

2 (3)

2 (3)

Catros
Catros
Catros
Catros
Catros
4002-T
7501-2T
4001-2 TS 5001-2 TS 6001-2 TS
Catros+
Catros+
Catros+
Catros+
Catros+
4002-T
7501-2T
4001-2 TS 5001-2 TS 6001-2 TS
4,00
7,50
4,00
5,00
6,00
12 – 18
12 – 18
12 – 18
12 – 18
12 – 18
90/120
160/240
91/125
110/150
130/180
Catros 460/4 / Catros+ 510/5
250
2 x 12
2 x 14
2 x 16
2 x 30
2 x 16
2 x 20
2 x 24
Catros 3 – 12 / Catros+ 3 – 15
Mechaniczne, układem przesuwu
Zaczep
wahadłowy,
zaczep transDźwignie dolne kat. III
Do dźwigni dolnych
portowy,
(kat. II do uzgodnienia)
dźwignie
dolne
Klinowy wał
Klinowy wał pierścieniowy
Do wyboru
oponowy
4,50
4,50
4,50
5,60
6,30
6,30
6,30
3,00
3,55
4,55
3,00
2,95
2,95
2,95
1,90
1,90
1,90
4,00
2,80
3,30
3,80
3040/3100 3150/3470 3255/3640
–/–
–/–
–/–
–/–

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Ilustracje maszyn mogą różnić się w zależności od przepisów o ruchu drogowym w kraju użytkowania.
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