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Cenius · Ceus · XTender

Kultivators Cenius, Cenius-2TX un
disku ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX
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„Vislabāko rezultātu kā ar īsiem, tā gariem rugājiem sasniedza
Amazone Cenius 6003-TX.“
(Bauernzeitung Ost – Plakans, bet pamatīgs · 08/2017)

„Zem svītras visvieglāk velkamais bija
Amazone Cenius (5003-2TX Super).“
(profesionālais salīdzināšanas tests
uzmontējamiem kultivatoriem 1. daļa · 5/2017)
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„Sēžot traktorā, ar hidraulisko dziļuma vadību var reaģēt uz
mainīgajiem augsnes apstākļiem un sablīvējumu zem riteņiem,
iegūstot perfektu darba rezultātu“.
(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)
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„Mēs esam ļoti apmierināti ar kultivatora darbību. Visu kultūru
samaisīšana, sasmalcināšana un iestrāde rada labu iespaidu.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Cenius · Ceus · XTender

Iepazīstieties ar stipru ģimeni
Atbilst visām prasībām

Lai samazinātu mehanizācijas jomas izmaksas, daudzi uzņēmumi izvēlas vienu iekārtu ar iespējami plašāku pielietojuma spektru. Risinājumu piedāvā mulčas kultivators Cenius
un tā uzkarināmiem kultivatori Cenius ar darba joslas platumu no 3 m līdz 4 m, un velkamie kultivatori Cenius-2TX ar
darba joslas platumu no 4 m līdz 8 m. Tos var izmantot, sākot no seklas rugaines apstrādes līdz pat aramkārtas uzirdināšanai.
Tips

Ar dažādiem aprīkojuma variantiem mehānismu var pielāgot izmantošanai gandrīz jebkuros apstākļos. Apvienojumā
ar AMAZONE aktīvo vai pasīvo sēšanas kombināciju tiek nodrošināts izcils darba sākums saudzējošās sējas tehnoloģijā.

Darba platums

Cenius 3003 Special/Super

3,0 m

Cenius 3503 Special/Super

3,5 m

Cenius 4003 Special/Super

4,0 m

Cenius 3003 Special

Tips
Cenius 4003-2 Special/Super

Darba platums
4,0 m

Cenius 4003-2 Super

Cenius ģimenes labākie argumenti
Liela dažādu C-mix lemešu izvēle – piemērots lemesis
katram darba dziļumam un katrai lietošanas reizei

Dažādi nolīdzināšanas darbarīki nodrošina optimālu
nolīdzināšanu visos apstākļos

Vienkārša un ātra lemešu maiņa, pateicoties ātrās
maiņas sistēmai C-Mix-Clip

Īpaši viegli pārvietojami un degvielu ekonomējoši ar ļoti
labu uzirdināšanas un samaisīšanas efektu, pateicoties
optimālam tapu izkārtojumam un pielikšanai

Droša dziļuma vadība pat vissmagākajos apstākļos,
pateicoties C-Mix-Special un C-Mix-Super tapu pārslodzes
drošības sistēmu atbrīvošanās spēkam

Aizmugurējie veltņi katrai atrašanās vietai nodrošina
optimālu augsnes nostiprināšanu

Veidi
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Vairāk ar mazāk – Cenius
Vairāk stabilitātes
Vairāk izmantošanas iespēju
Vairāk ērtību un darba kvalitātes

Mazāk aizsprostojumu
Mazāks degvielas patēriņš
Mazāk ar nodilumu saistītu izmaksu

Tips

Darba platums

Cenius 4003-2TX Special/Super

4,0 m

Cenius 5003-2TX Special/Super

5,0 m

Cenius 6003-2TX Special/Super

6,0 m

Cenius 7003-2TX Special/Super

7,0 m

Cenius 8003-2TX Special/Super

8,0 m

Cenius 6003-2TX Super

VISVAIRĀK PUNKTU, no „Profi“ 6/2017 izdevuma:
„Visvieglāk manevrējamais un vistaupīgākais“
27 vērtēšanas kritēriji:

9 reizes ĻOTI LABI, 14 reizes LABI

AMAZONE Cenius 5003-2TX Super ar vislabākajiem rezultātiem laikraksta profi 5/2017 un 6/2017
lielajā salīdzinošajā testā
Laikraksts Zeitschrift „Profi“ 2016. gadā pārbaudīja sakabes kultivatora ar 4,6 m
līdz 5 m platām darba joslām lietošanu praksē. Tas tika izmantots 6 cm, 15 cm
un 25 cm darba dziļumā. Kopumā šī izmantošana parādīja, ka Cenius traktoram
ir izdevīgs degvielas patēriņš – par 1,5 l mazāks nekā otram labākajam testā
aplūkotajam pretendentam. Veicot rugāju apgriešanu 6 cm dziļumā ar „zoss
kājas“ lemešiem, Cenius bija vislabākie degvielas ietaupījuma rezultāti ar patēriņu tikai 5 l/ha.

„Kopumā Cenius sniegums ir gandrīz labāks par vidējo,
it īpaši patērājamās jaudas un iestatīšanas jomā.“
(profesionālais salīdzināšanas tests uzmontējamiem kultivatoriem 2. daļa · 6/2017)
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* Vidējais degvielas patēriņš l/ha
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Cenius Special
Cenas ziņā izdevīgs vispusīgs talants

Cenius 3003 Special ar C-Mix-Special zariem

C-Mix-Special zari ar pārslodzes
drošības sistēmu un cirpes tapām
C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes
tapām ir ideāls un cenas ziņā izdevīgs variants, ko var izmantot vieglās un vidējās augsnēs, kur nav akmeņu. Pateicoties C-Mix-Special zaru nelielajam svaram, tie ir īpaši labi
piemēroti izmantošanai ar traktoriem ar mazu celtspēku.

C-Mix-Special zari ar pārslodzes
drošības sistēmu un cirpes tapām

Cenius Special | Cenius Super
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Cenius Super
Milzum jaudīgs profesionālais kultivators

Cenius 3003 Super ar C-Mix-Super zariem

C-Mix-Super zari ar 600 kg pārslodzes
drošības sistēmu un atsperu elementiem
C-Mix-Super zari apvienojumā ar pārslodzes drošības sistēmu
nodrošina ideālu darba rezultātu arī tad, ja darbs tiek veikts
visas aramkārtas dziļumā. C-Mix-Super zaru pārslodzes drošības sistēmas piespiedējatsperes nostrādāšanas spēks pārsniedz 600 kg un izcelšanas augstums ir 30 cm. Ja izrādās,
ka lielais izcelšanas augstums 30 cm tomēr nav pietiekams,
C-Mix-Super zari ar cirpes skrūvi gādā par papildu drošību.
Tādējādi arī sarežģītos darba apstākļos ir iespējams veikt
darbu efektīvi un bez pārtraukumiem.

C-Mix-Super zari ar pārslodzes
drošības sistēmu un atsperu
elementiem
600 kg
lemeša smailē
30 cm
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Lemeši
Kultivatora centrālā daļa

C-Mix lemesis 40 mm ar
mēslojuma iestrādes zariem priekš Cenius-2TX

C-Mix lemešu sistēma
No vadošās metāla plāksnes atdalītā lemeša smaile vispirms
jau samazina ar nodilumu saistītās izmaksas. Atkarībā no
augsnes veida, atrašanās vietas un augsnes mitruma var
nodilt 3–5 lemeša smailes, pirms vajadzēs nomainīt vadošo
metāla plāksni. C-Mix lemešu sistēmu vadošajām metālā

„Lieliski ir arī jaunie cietmetāla lemeši. Tie jau ir izturējuši 500 ha
apstrādi un paredzams, ka izturēs vēl 250 ha apjomu. Tas būtu
trīskāršs tērauda smaiļu kalpošanas laiks. Vadoties pēc mūsu
pozitīvās pieredzes, arī kaimiņu uzņēmumi vēlas pāriet uz šo
profesionālo darbarīku izmantošanu.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

plāksnēm ir pierīkota spirāle, kas apvienojumā ar vadošās
metāla plāksnes optimālo radiusu nodrošina ideālu augsnes
plūsmas pagriešanu un panāk ļoti intensīvu samaisīšanas
efektu ar mazāku spēka pielietojumu. AMAZONE praksē pārbaudītā C-Mix lemešu sistēma piedāvā plašu lemešu izvēli.

„Lemešu veidu izvēle ir ļoti liela.“
(„dlz agrarmagazin“ · 08/2013)

„Vēl viena jaunās C-Mix lemešu sistēmas priekšrocība ir tā,
ka izturīgā vadošā plāksne nav ikreiz jāmaina kopā lemesi.“
(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)

C-Mix lemešu sistēmas
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C-Mix lemešu sistēma
Katram pielietojuma veidam savs pareizais lemeša tips

C-Mix
spārnu
lemesis

Variants
Pēc izvēles HD
lemeša platums

C-Mix
spārnu
lemesis

C-Mix „zoss kājas“ lemesis
ar vadošā metāla plāksni

C-Mix
lemesis

Darba dziļums

C-Mix lemeša smaile ar
vadošā metāla plāksni

C-Mix
lemesis

C-Mix
lemesis

C-Mix
lemesis

C-Mix
lemesis

C-MixClip

X
350 mm

0 līdz 5 cm

– mazāk piemērots

C-MixClip

C-Mix lemeša smaile ar
vadošā metāla plāksni

6 līdz 10 cm

+

11 līdz 15 cm

++

C-MixClip

X

X

320 mm

100 mm

80 mm

40 mm

+

–

–

–

–

–

++

+

+

++
+

16 līdz 20 cm
21 līdz 25 cm

–

–

+

++

++

26 līdz 30 cm

–

–

+

+

++

Uzirdināšana*

++

++

+

+

++

Samaisīšana*

++

+

+

+

Griešana*

++

++

+

+

piemērots

+ labi piemērots

++ ļoti labi piemērots

Īpaši augstai veiktspējai kā ārkārtīgi nodilumizturīgs HD
variants papildus ir pieejams 350 mm spārnveida lemesis,
80 mm lemeša smaile un 40-mm lemesis. Lemešu garums
visā lietošanas laikā ir nemainīgs. Līdz ar to dziļums nav

* atkarībā no optimālā apstrādes dziļuma

jāpieregulē. Atkarībā no izmantošanas veida un augsnes
īpatnībām, to kalpošanas laiki ir līdz pat piecām reizēm
ilgāki nekā standarta sistēmai.
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Ātrās nomaiņas sistēma C-Mix-Clip
Ātra un ērta lemešu nomaiņa

Ērtai lemešu smaiļu lemešu nomaiņai ir pieejams
C-Mix-Clip montāžas dzelzs instruments.

Ātrās nomaiņas sistēma C-Mix-Clip

1

10

3

4

2

5

C-Mix ātrās nomaiņas sistēma
1) atvere zaudējumu novēršanai
2) lemeša uzbīdīšana
3) augšējā stiprinājuma skrūve (doba)
4) drošības tapa
5) apakšējā stiprinājuma skrūve

Ātrs, drošs un izdevīgs
Turklāt tagad AMAZONE piedāvātā C-Mix-Clip ātrās nomaiņas sistēma ļauj nomainīt lemešus (gandrīz) bez darbarīkiem
un, pats svarīgākais, ātrāk un ļoti ērtā veidā.
C-Mix-Clip lemešu sistēma tāpat kā pazīstamie C-Mix lemeši
sastāv no vadošā metāla plāksnes un smailes. Arī C-Mix-Clip
sistēmā vadošā metāla plāksne tiek cieši saskrūvēta ar zariem un smaile ir piestiprināta pie ātrās nomaiņas sistēmas.
Vienu reizi vienkārši veicot C-Mix-Clip sakabes montāžu uz
zariem, uz tiem ar viegli atvienojamas drošības tapas palīdzību var viegli un lietojumam atbilstoši uzbīdīt dažādas
lemešu smailes. Drošības tapa tiek zara aizmugurē izvadīta
caur dobu skrūvi un tādējādi droši notur attiecīgo lemeša
smaili C-Mix-Clip sakabē.

Jūsu ieguvumi

No vadošās metāla plāksnes atdalītā lemeša smaile vispirms
jau samazina ar nodilumu saistītās izmaksas. Atkarībā no
augsnes veida, atrašanās vietas un augsnes mitruma var
nodilt 3–5 lemeša smailes, pirms vajadzēs nomainīt vadošo
metāla plāksni. C-Mix lemešu sistēmu vadošajām metālā
plāksnēm ir pierīkota spirāle, kas apvienojumā ar vadošās
metāla plāksnes optimālo radiusu nodrošina ideālu augsnes
plūsmas pagriešanu un panāk ļoti intensīvu samaisīšanas
efektu ar mazāku spēka pielietojumu.
Atkarībā no izmantošanas apstākļime AMAZONE piedāvā
trīs dažādas lemešu smailes. C-Mix-Clip lemeša smaile ar
80 mm, C-Mix-Clip lemeša smaile ar 100 mm un C-Mix-Clip
„zoss kājas“ lemeša smaile ar 320 mm. C-Mix-Clip 80 mm un
100 mm lemešus var izmantot arī apvienojumā ar 350 mm
spārnveida lemesi, kas ļauj atvērst rugaini arī uz visas virsmas.

C-Mix-Clip lemešu smailes

Vienkārša lemešu nomaiņa – mazāk piepūles
ĪsāksĪsāks uzstādīšanas laiks – zemākas izmaksas
Lemešu nomaiņa mazāk nekā trijās minūtēs
(pie 3 m darba joslas platuma)

C-Mix-Clip
lemeša smaile
80 mm

C-Mix-Clip
lemeša smaile
100 mm

C-Mix-Clip „zoss kājas“
lemeša smaile
320 mm
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Nolīdzināšana
atbilstoši mēram!
460 mm

460 mm

Nolīdzināšana un sasmalcināšana

Paceļošie diski

Apstrādātās augsnes horizonta pirmklasīga nolīdzināšana
ir galvenais priekšnoteikums, lai augsnes nostiprināšana
notiktu vienmērīgi. Lai nolīdzinātu augsnes virsmu, aiz zaru
rindām ir pievienota vēl viena rinda ar nolīdzināšanas instrumentiem. Šim nolūkam jūs varat izvēlēties atsperīgos tērauda piespiedējus, gludos vai robotos nolīdzināšanas diskus.

Izmantošanai vidēji smagās līdz smagās augsnēs ieteicams
izmantot aizmugurē pierīkotus nolīdzināšanas diskus, kuriem
var izvēlēties gludu vai robotu konstrukciju.

Lai nodrošinātu tīru pieslēgšanu, var izmantot malējos diskus
un atsperīgos tērauda piespiedējus ar regulējamu augstumu
un leņķi.

Gludie nolīdzināšanas diski ar 460 mm diametru ir ideāli
piemēroti izmantošanai vidēji smagās līdz smagās augsnēs
kombinācijā ar vidēju procentuālo salmu īpatsvaru.
Robotie nolīdzināšanas diski ar 460 mm diametru rada
izteiktāku samaisīšanas feketu nekā gludie nolīdzināšanas
diski un nodrošina vienmēr drošu piedziņu arī liela salmu
daudzuma gadījumā.

Atsperīgie tērauda piespiedēji

Uzticami disku gultņi

Izmantojot vieglākos apstākļos ar nelielu salmu daudzumu,
Cenius var aprīkot arī ar cenas ziņā izdevīgākiem atsperīgiem
tērauda piespiedējiem.

Atsevišķie dobo disku elementi balstās atsperīgos gumijas
elementos, kā rezultātā tiem pārslodzes drošības sistēma,
kam nav nepieciešama apkope. Disku gultņiem, bez šaubām,
nav vajadzīga apkope.

Šie atsperīgie tērauda piespiedēji ir vieglāki par nolīdzināšanas diskiem un ir aprīkoti ar tērauda atsperu pārslodzes drošinātāju. Sānu malās optimālu savienojumu palīdz sasniegt
malējie elementi un cenas ziņā izdevīgākie stingrie malu
piespiedēji.

Atsperīgie tērauda piespiedēji

Malējais elements – var atsevišķi regulēt augstumu un slīpumu

Izlīdzinošie instrumenti
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Vairs nekādas eļļošanas!
To nodrošinās disku gultņu mūžīgā eļļošana

2 rindu radiālaksiālais gultnis
2 x rotācijas ķermeņi (O gredzens)
2 x lieti gredzeni ar slīdvirsmu
Gredzenblīve iestrādāta koniskajās atbalsta virsmās
Pildījums ar transmisijas eļļu

1 000 000 reižu pārbaudīti!

Cenius gredzenblīve

Jūsu ieguvumi

Kopējais nepieciešamais apkopes laiks krietni samazinās, jo
vairs nav jāveic eļļošana. Jau gadu desmitiem gredzenblīves
izmanto celtniecības mašīnu nozarē, piedziņas rullīšu blīvēšanai kāpurķēžu transportlīdzekļos; tās arī šajā nozarē absolūti
uzticami funkcionē vissmagākajos ekspluatācijas apstākļos.

„Dobie nolīdzināšanas diski paveic kolosālu darbu. Malējos
diskus var ļoti labi iebīdīt vai izbīdīt, garenie caurumi nodrošina
lieliskas regulēšanas iespējas.“
(profi praktiskā pārbaude · 07/2011)

Optimāla nolīdzināšana ar atsperīgajiem tērauda
piespiedējiem vai nolīdzināšanas diskiem
Malējo disku augstumu un leņķi var regulēt atsevišķi,
iegūstot perfektu darba rezultātu joslas malās
Disku gultņi ar gredzenblīvi un resurseļļošanu, kam nav
vajadzīga apkope
Sērijveidā uzstādīti gumijas atsperu elementi aizsardzībai
pret akmeņiem, kam nav nepieciešama apkope
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Intensīva un optimāla samaisīšana!

„Cenius jebkuros apstākļos sasniedza lielisku rezultātu.“
„Īpaši daudz uzslavu no vadītājiem, kas piedalījās pārbaudes
braucienos, izpelnījās Cenius izcilā apstrādes kvalitāte.“
( „Der fortschrittliche Landwirt“ (Progresīvais lauksaimnieks)
praktiskā pārbaude · 10. izdevums, 05/2013)

„Cenius modeļiem AMAZONE piedāvā plašu aprīkojuma
klāstu, tāpēc šai mašīnai iespējams apjomīgs izmantošanas
spektrs. Darba kvalitāte saglabājas nemainīgi izcila. Turklāt
pārbaudēs kultivatora ekspluatācija izrādījās ārkārtīgi droša.“
( „Der fortschrittliche Landwirt“ (Progresīvais lauksaimnieks)
praktiskā pārbaude · 10. izdevums, 05/2013)

Lietošanas mērķis
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Piemērots jebkādai
augsnei!
Cenius 3003 Special rāmja konstrukcija ar trim sijām

Uzirdināšana un samaisīšana

Ērta iestatīšana

Pamata rāmī pie 3 un 4 sijām izkārtotie instrumenti panāk,
ka salmu atliekas tiek intensīvi un optimāli iejauktas augsnes
virskārtā. Patiecoties nelielajiem izkārtojuma attālumiem, kas
nepārsniedz 30 cm, tiek apstrādāta visa sausas un cietas augsnes virskārtas virsma. Plašais atstatums starp zariem un lielais
rāmja augstums 80 cm nodrošina labu materiāla caurlaidību
un garantē vislielāko izmantošanas drošību.

Nolīdzināšanas sekcijas dziļumu visiem Cenius kultivatoriem
iestata ātri, droši un bez darbarīkiem, izmantojot divas vārpstas. Lai paaugstinātu darba kvalitāti un vadības ērtumu,
AMAZONE piedāvā iespēju regulēt nolīdzināšanas sekciju arī
hidrauliski. Tādējādi pilnīgi visu iestatīšanu iespējams veikt,
sēžot traktora kabīnē. Hidrauliskā regulēšana sniedz maksimālas ērtības un darba drošību. No vadītāja sēdekļa labi
saskatāmajā un kontrastainajā skalā var nolasīt nolīdzināšanas disku pašreizējo darba pozīciju, kas ļauj vienkārši un ātri
reaģēt.
Disku vai atsperīgo tērauda piespiedēju rindu pozīciju sasmalcināšanas un nolīdzināšanas darbībām iestata centralizēti ar
regulēšanas vārpstām, nelietojot darbarīkus. Iestatāmie sānu
elementi malās ļauj izveidot glītu salaidumu nākamajā
braucienā.

Liela caurlaidība
Konstruktīvi izveidotā paaugstinātā brīvā atstarpe nodrošina
netraucētu materiāla pārvietojumu arī tad, ja salmu ir daudz.
Aizmugurē izvietotie izlīdzināšanas instrumenti vienmērīgi
nolīdzina uzirdināto augsni.

Cenius-2TX nolīdzināšanas sekcijas
centralizētās regulēšanas vārpstas

Cilindrs nolīdzināšanas sekcijas
dziļuma iestatīšanai

„Ar lāzeru apstrādātā, pusapaļā
nolīdzināšanas skala ir lieliska.“
(„profi“ prakses tests
„Sakabes kultivators 2. daļa“ · 06/2017)
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Sākot ar

Cenius

125 ZS traktora jaudu

3, 3,5 un 4 m darba joslas platums
nekustīgas vai 4 m salocītas

Ar 3 sijām
Līdz

15 km/h
darba ātrums

S

Dlling
E
E
i
t
P

Galvenie argumenti
Centrāla bezpakāpju mehāniska darba dziļuma regulēšana

Darba dziļums

Pēc izvēles pieejams arī ar hidraulisko darba dziļuma regulēšanu –
ērtai iestatīšanai no kabīnes, izmantojot pārskatāmu skalu

5 līdz 30 cm

Vienkārša bezpakāpju izlīdzināšanas iekārtas iestatīšana,
izmantojot divas vārpstas – neiekāpjot mašīnā
Pēc izvēles izlīdzināšanas iekārtas hidrauliska dziļuma iestatīšana –
ērtai pielāgošanai no kabīnes ar pārskatāmu skalu
Augsnes apstrāde un starpkultūru sēja tikai vienā braucienā,
izmantojot papildu pieejamo uzkabināmo sējmašīnu GreenDrill

Galvenie argumenti par labu Cenius
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Dažādi aprīkojuma varianti:
Pēc izvēles

C-Mix lemešu sistēma

Cenius Special vai
Cenius Super

Papildināms ar uzkabināmu sējmašīnu
Ātrās nomaiņas sistēma

GreenDrill

C-Mix-Clip
Cenius uzkarināmo kultivatoru ar 3 sijām ar darba joslas platumu no 3 m līdz 4 m
var izmantot, sākot no seklas rugaines apstrādes līdz pat aramkārtas uzirdināšanai.
Ar plaša spektra lemešu un veltņu aprīkojuma variantiem mehānismu var pielāgot
izmantošanai gandrīz jebkuros apstākļos.

PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/cenius
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Cenius 3003, 3503 un 4003
Uzkarināms kultivators ar 3 sijām ar darba joslas platumu 3 m, 3,5 m un 4 m

Mehānisma iestatīšana bez pūlēm!
Izstrādājot jauno Cenius sēriju, galvenā vērība tika pievērsta
ērtai un, pats svarīgākais, ātrai iestatīšanai.
Sērijveida modeļos ir paredzēta mehāniska darba dziļuma
iestatīšana bez pakāpēm, bez darbarīkiem, izmantojot regulēšanas vārpstu. Labi pārredzama un robusta skala palīdz
orientēties, iestatot darba dziļumu. Cenius var papildus
aprīkot arī ar hidraulisko dziļuma regulēšanu.
Līdz ar to arī brauciena laikā iespējams reaģēt uz atšķirīgiem
augsnes un izmantošanas apstākļiem. Labi pārredzama skala
palīdz ātri veikt regulēšanu, sēžot traktora kabīnē.

1
2

Nolīdzināšanas sekcijas regulēšana
Kopējā darba dziļuma iestatīšana
ar hidraulisko dziļuma regulēšanu

Cilindrs zaru bloka dziļuma regulēšanai

Tips

Darba platums

Cenius 3003 Special/Super

3,0 m

Cenius 3503 Special/Super

3,5 m

Cenius 4003 Special/Super

4,0 m

1

2

Cenius Special: C-Mix zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām un leņķa profila veltni

„Tehnoloģija atstāj ļoti pārdomāta un solīda procesa iespaidu.
Arī krāsojums ir izcils.“
(„dlz agrarmagazin“ · 08/2013)

„Le vainqueur du comparatif“ – „Salīdzinošā testa uzvarētājs“
(„La France Agricole“, salīdzinošais tests · 11/2012)

Pateicoties skrūvējamam apakšējam veltnim un diviem stiprinājuma augstumiem
augšējam un apakšējam vilcējstienim,
ir iespējams veikt 3. un 3N. kategorijas
piestiprināšanu.

Cenius 3003, 3503 un 4003 | Cenius 4003-2
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Cenius 4003-2
Salokāms uzkarināms kultivators ar 4 m darba platumu

Cenius 4003-2,
salokāms ar 3 punktu piekari
Cenius 4003-2 papildina kultivatoru ar 3 sijām ar vēl vienu
salokāmu uzkarināmu kultivatoru. Pateicoties hidrualiskajai
salocīšanai, ar Cenius 4003-2 var droši braukt arī pa ceļu,
neskatoties uz tā 4 m darba joslas platumu.

Tips
Cenius 4003-2 Special/Super

Darba platums
4,0 m
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Sākot ar

200 ZS traktora jaudu

Cenius-2TX
4, 5, 6, 7 un 8 m darba joslas platums
Ar

Ar 4 sijām
Līdz

vilces pastiprinātāju
15 km/h
darba ātrums

Darba dziļums

Galvenie argumenti

5 līdz 30 cm

Bezpakāpju mehāniska darba dziļuma regulēšana
Pēc izvēles pieejama hidrauliska darba dziļuma regulēšana, arī strādājot bez aizmugurējā veltņa – ērtai iestatīšanai
no kabīnes, izmantojot pārskatāmu skalu
Vienkārša bezpakāpju izlīdzināšanas iekārtas iestatīšana, izmantojot divas vārpstas, neiekāpjot mašīnā
Pēc izvēles izlīdzināšanas iekārtas hidrauliska dziļuma iestatīšana – ērtai pielāgošanai no kabīnes ar pārskatāmu skalu
Augsta manevrētspēja apgriešnās zonā un labas braukšanas īpašības uz ceļa, pateicoties lielizmēra vidējai šasijai
Augsnes apstrāde rudens vagošanai vai mitros apstākļos bez aizmugurējā veltņa ir paveicama ļoti vienkārši – ieskaitot
irdināšanas tapas aiz riteņiem
Ātra šķērssijas salocīšana un atlocīšana
Neproduktīvā laika samazināšana sakarā ar nelieliem ieguldījumiem apkopē un retu lemešu maiņu savienojumā
ar papildus pieejamajiem C-Mix HD lemešiem
Izslīdēšanas samazināšana, izmantojot papildu spēka pārnesi līdz par 1500 kg uz traktora aizmugurējo asi ar papildu
pieejamo vilces spēka pastiprināšanu
Veicot dziļo uzirdināšanu, iespējams strādāt ar pusi no tapu skaita – lai samazinātu vilces spēka nepieciešamību
un degvielas patēriņu

Galvenie argumenti par labu Cenius-2TX
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Dažādi aprīkojuma varianti:
Pēc izvēles

C-Mix
lemešu sistēma

Cenius Special vai
Cenius Super

Integrēta vidējā šasija
Atlokāms tikai 10 sekundēs

S

Ātrās nomaiņas sistēma

Papildināms ar uzkabināmu sējmašīnu

C-Mix-Clip

GreenDrill

Dlling
E
E
P ti

Cenius-2TX uzkarināmo kultivatoru ar 4 sijām ar darba joslas platumu no 4 m līdz 8 m
var izmantot, sākot no seklas rugaines apstrādes līdz pat aramkārtas uzirdināšanai.
Ar plaša spektra lemešu un veltņu aprīkojuma variantiem mehānismu var pielāgot
izmantošanai gandrīz jebkuros apstākļos. Integrētā vidusšasija piešķir mašīnai ne
vien labu manevrētspēju uz ceļa, bet arī nepieciešamības gadījumā ļauj strādāt bez
aizmugurējā veltņa.
PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/cenius-2TX
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Cenius-2TX
Uzkarināms kultivators ar 4 sijām ar 4 m, 5 m, 6 m, 7 m un 8 m darba joslas platumu

Izmantojiet Cenius un Cenius-2TX, lai gūtu panākumus lauksaimniecībā – pielietojuma spektrs XXL
Sekla rugaines apstrāde tūlīt pēc ražas novākšanas:
5 līdz 12 cm
Vidēji dziļa augsnes apstrāde un ražas vākšanas
atlikumu intensīva iestrāde augsnē: 12 līdz 20 cm

Aramkārtas uzirdināšana: 20 līdz 30 cm
Augsnes sagatavošana sējai pavasarī
Cietā un šķidrā mēslojuma, arī organiskās masas iestrāde

Cenius 4003-2TX, 5003-2TX, 6003-2TX, 7003-2TX un 8003-2TX

Jaudīgs
vispusīgs talants

22

40 km/h
„Transportēšanas laikā Cenius TX stabil i balstās uz savas
apjomīgās šasijas.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Maksimāla elastība

Ātrs uz ceļa

Zaru izkārtojums četrās rindās ar pagriežamiem zariem
28 cm atstatums starp zariem, 80 cm rāmja augstums
paredzēts plašam lietojumam un neveido nosprostojumus.

Mazākās velkamās ierīces Cenius 4003-2TX un 5003-2TX ir
sērijveidā aprīkotas ar 400/60-22,5 izmēra riepām, savukārt
lielākajām ierīces no 6003-2TX līdz 8003-2TX ir sērijveidā
uzstādītas apjomīgas 550/45-22,5 izmēra riepas. Pēc izvēles
tās ir pieejamas arī Cenius 4003-2TX un Cenius 5003-2TX.
Arī lielākajām ierīcēm ir pieejamas 700/40-22,5 izmēra
riepas. Pneimatiskās bremzes ļauj attīstīt lielu transporta
brauciena ātrumu – līdz pat 40 km/h.

Tips

Darba platums

Cenius 4003-2TX Special/Super

4,0 m

Cenius 5003-2TX Special/Super

5,0 m

Cenius 6003-2TX Special/Super

6,0 m

Cenius 7003-2TX Special/Super

7,0 m

Cenius 8003-2TX Special/Super

8,0 m

Augsts darba ražīgums

Maksimāls komforts

Līdz 8 m liels darba joslas platums apvienojumā ar izvēles
iespēju – vilces spēka pastiprinājumu – ļauj iegūt lielu platību apstrādes jaudu. Pateicoties vidējai šasijai, Cenius-2TX
piemīt īpaši laba manevrētspēja uz ceļa un uz lauka.

Pateicoties optimālajam smaguma punkta izvietojumam
un optimizētai hidrauliskajai sistēmai, Cenius-2TX rāmis
ir atlokāms tikai 10 sekundēs un izvirza mērķi savā klasē.
(profesionālais salīdzināšanas tests uzmontējamiem
kultivatoriem 2. daļa · 6/2017)

Turklāt pēc izvēles pieejamā hidrauliskā darba dziļuma iestatīšana bez pakāpēm, iesk. skalu darba pozīcijas nolasīšanai,
ļauj elastīgi pielāgoties dažādiem augsnes apstākļiem.
Izvēles aprīkojums – disku bloka hidrauliskā regulēšana –
ļauj regulēt nolīdzināšanas instrumentus no traktora sēdekļa,
nodrošinot maksimālu komfortu un darba drošību.
„Der Cenius 5003-2TX Super izceļas ne vien ar ražojuma kvalitāti.
bet ar ļoti labu samaisīšanas, sasmalcināšanas un iestrādes spēju. Turklāt pārslodzes drošības sistēmas aktivācijas spiediens ir
piemērots arī lielam darba dziļumam. Iespējamo lemešu variantu
spektrs ir ļoti plašs un arī aizmugurē piekabināmo ierīču izvēle
ir liela.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

„5 m platā darba joslā mulčas kultivators atstāj aiz sevis
iespaidīgu darba rezultātu. Pat visgarākie kukurūzas stublāji
tiek kārtīgi iestrādāti augsnē.“
(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)

„Neskatoties uz savu garumu, Cenius TX Super ir ļoti manevrētspējīgs.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)
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Ekstra klases vidējā šasija

Cenius 5003-2TX Super izmantošana ar dubulto U profila aizmugurējo veltni

Cenius 6003-2TX Super izmantošana bez aizmugurējā veltņa

„Darba rezultāts: labi samaisīta augsne, ļoti labi nolīdzināta un riteņi ir tīri.“
„Veltnim ir laba nestspēja un tas ir simtprocentīgi piemērots mūsu apstākļiem.
Visā izmantošanas laikā tas ne reizi nenobloķējās.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Šasija | Dziļuma vadība
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Zaru bloka hidrauliska darba dziļuma regulēšanas skala

„Pateicoties pieskrūvētajām apskavām veltni var diezgan vienkārši
demontēt mitros apstākļos vai darbam dziļās ‚rudens vagās‘.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Centralizēta un vienkārša
dziļuma regulēšana
Priekšgalā dziļuma vadību veic balsta riteņi. Mašīnas aizmugurē šo uzdevumu veic veltņi.

Ja brauciena laikā darba dziļums jāiestata atbilstoši reakcijai
uz augsnes īpašībām vai nevēlamiem sablīvējumiem, ieteicams
izmantot izvēles aprīkojumu – hidraulisko dziļuma regulēšanu
bez pakāpēm. Dziļuma regulēšana ar balsta riteņiem, šasiju un
aizmugurējo veltni hidraulikas sistēmā tiek sinhronizēta, izmantojot vienu divkāršas darbības vadības ierīci – lielisks ieguvums ērtību ziņā, ko sniedz ikviens Cenius-2TX!
Strādājot ar aizmugurējiem veltņiem, šasijas nepieciešamais
pacēluma augstums ir precīzi definēts. Ja brauciena laikā hidrauliskā dziļuma regulēšana maina darba dziļumu, šasijas pacēluma augstums pielāgojas automātiski. Tādējādi tiek novērsts, ka riteņi „griežas līdzi“. Ja tomēr ļoti vieglās augsnēs ir
vajadzīga rotācija, kas palielina atbalstu, to var iestatīt.

Ļoti mitros apstākļos vēlā rudenī vai arī, sagatavojot laukus
pirms ziemas sākšanās, ir iespējams izmantot Cenius-2TX bez
aizmugurējā veltņa. Šajā īpašajā gadījumā dziļuma regulēšanu
veic šasija. Ērti pagriežamie starpliku elementi, kas atrodas pie
šasijas hidraulikas cilindra virzuļa kāta, notur šasiju darba dziļumā. Zari, kas novietoti aiz riteņiem, uzirdina riteņu nospiedumus un nodrošina vienmērīgu darba rezultātu.

„Balsta riteņi priekšā un veltnis aizmugurē ļauj stabili uzturēt
iestatīto darba dziļumu.“
(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)

„Amazone pēc izvēles piedāvātā zaru dziļuma hidrauliskā
dziļuma regulēšana ir ērta un praktiska“
(„profi“ prakses tests „Sakabes kultivators 2. daļa“ · 06/2017)
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Sākot ar

Ceus-2TX
Sekla sajaukšana
un dziļa uzirdināšana

Ar

200 ZS traktora jaudu

4, 5, 6 un 7 m darba joslas platums

C-Mix
lemešu sistēmu

Zaru darba dziļums
līdz

30 cm

Galvenie argumenti

Līdz

15 km/h
darba ātrums

Vienā darba piegājienā gan sekli griezoša, gan uzirdinoša augsnes apstrāde
Iespējama tikai disku bloka vai tikai tapu bloka izmantošana
Catros+ – apkopi neprasošs disku bloks ar disku gultņiem, aizsardzību pret akmeņiem ar gumijas atsperu elementiem
un atsevišķām disku piekarēm
Cenius-Super tapu bloks ar piespiedējatsperes pārslodzes drošības sistēmām ar vairāk nekā 600 kg atbrīvošanas spēku
un papildu cirpes tapu
Augsnes apstrāde rudens vagošanai vai mitros apstākļos bez aizmugurējā veltņa ir paveicama ļoti vienkārši – ieskaitot
irdināšanas tapas aiz riteņiem
Augsta manevrētspēja apgriešnās zonā un labas braukšanas īpašības uz ceļa, pateicoties lielizmēra vidējai šasijai
Maksimāla caurgājība, pateicoties optimāli izvēlētam atstatumam starp zaru bloka zariem
Bezpakāpju mehāniska darba dziļuma regulēšana
Papildus pieejama disku, tapu bloka un nolīdzināšanas darbarīku hidrauliska dziļuma iestatīšana – ērtai iestatīšanai
no kabīnes, izmantojot pārskatāmas skalas
Intensīva augsnes sajaukšana un droša dziļuma vadība, kurai vienlaicīgi ir zems specifiskais degvielas patēriņš

Galvenie argumenti par labu Ceus-2TX
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Integrēta vidējā šasija
Disku un zaru
kombinācija
Disku darba dziļums

5 līdz 14 cm

Ātrās nomaiņas sistēma

C-Mix-Clip
Papildināms ar uzkabināmu sējmašīnu

S

Dlling
E
E
P ti

GreenDrill

Piekabināmā disku ecēšu un kultivatora Ceus-2TX kombinācija ar darba joslu platumu
no 4 m līdz 7 m ir šī segmenta viselastīgākā augsnes apstrādes mašīna. Pateicoties
disku bloka un zaru bloka apvienojumam, Ceus piemīt daudzas AMAZONE disku ecēšu
un AMAZONE kultivatoru priekšrocības, kas nodrošina maksimālu veiktspēju. Ceus ir
piemērots gan rugaines, gan arī augsnes pamatapstrādei, dziļai uzirdināšanai, augsnes
sagatavošanai sējai un it īpaši uzņēmumiem, kam jāapstrādā daudz organiskās masas.
PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/ceus-2TX
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Piekabināma disku ecēšu
un kultivatora kombinācija Ceus-2TX
Maksimāla veiktspēja tikai vienā pārbraucienā un ārkārtīga elastība

Ceus 6000-2TX pielietojums praksē
„Demonstrējot Ceus 6000-2TX Super izskatījās labi.“
„Ceus var izmantot arī tikai kā mazo
disku ecēšas vai tikai ar kultivatora tapām.“
(profesionālā prakses pārbaude „Amazone kultivatora kombinācija
Ceus 6000-2TX Super“ · 11/2017)

„Mums patika arī trīs plašas skalas, kas skaidri parāda
iestatījumus.“
(profesionālā prakses pārbaude „Amazone kultivatora kombinācija
Ceus 6000-2TX Super“ · 11/2017)

Piekabināma disku ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX
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Piemērots gan seklai, gan dziļai apstrādei
Ar Ceus 4000-2TX, 5000-2TX, 6000-2TX un 7000-2TX
AMAZONE piedāvā jaunu un elastīgu mašīnu koncepciju.
Ceus apvieno seklai augsnes apstrādei paredzētās kompaktās disku ecēšas ar dziļai uzirdināšanai piemērotu zaru bloku.
Patiecoties šai kombinācijai, Ceus-2TX ir ideāli piemērota
augsnes apstrādes iekārta tiem uzņēmumiem, kam jāiestrādā ļoti liels organiskas masas daudzums, piem., graudu kukurūza vai starpkultūras, un kas vēlas ļoti elastīgi veikt seklu
un dziļu augsnes apstrādi ar vienu un to pašu iekārtu. Ar
kustības ātrumu darba režīmā no 8 līdz 15 km/h iespējams
apstrādāt lielas platības.
Vairāki darba cikli vienā pārbraucienā
Ar jauno piekabināmu disku ecēšu un kultivatora kombināciju vienā pārbraucienā iespējams apvienot vairākus darba
ciklus. Tādējādi priekšējais disku bloks ar robotiem 510-mm
diskiem ļauj veikt seklu augsnes apstrādi darba dziļumā no
5 līdz 14 cm. Tam papildus seko uzirdināšana ar darba dziļumu līdz 30 cm, ko paveic zaru bloks ar C-Mix-Super zariem.
Vienlaikus zaru bloka pasija apstrādes pastiprina priekšējā
disku bloka griezējefektu.

nostiprinātajiem diskiem, kas nodrošina optimālu pielāgošanos augsnes reljefam, kā arī disku kartera gultņiem, kam
nav vajadzīga apkope, ir tāda pati konstrukcija kā praksē jau
10 000 reizes pārbaudītajām Catros kompaktajām disku
ecēšām. Atstatums starp zariem 12,5 cm un asais disku pievienojuma leņķis, kas ir 17° pirmajā un 14° aizmugurējā
rindā, nodrošina visas virsmas apstrādi un organisko materiālu ideālu iejaukšanu.
Disku bloka darba dziļums tiek regulēts, izmantojot paralelograma veida vadotni, turklāt darbības intensitāti var regulēt, pagriežot disku bloku. Arī zaru bloka maksimāla darba
dziļuma gadījumā disku bloku var pilnībā deaktivizēt, ja tas
atrodas augšējā pozīcijā. Tādējādi dziļu uzirdināšanu var veikt
arī bez disku bloka. Tas ietaupa vilces spēku un degvielu.

Priekšējais disku bloks
Priekšējais disku bloks ļoti labi sasmalcina organisko masu,
intensīvi sagriežot un samaisot uz zemes palikušo ražas atlikumu. Vienlaikus augsnes virskārtā veidojas drupena augsnes struktūra. Tas, pirmkārt, rada optimālus priekšnoteikumus samērcēšanai un, otrkārt, ļoti labus dīgšanas un izkliedes
apstākļus. Atsevišķi uzkarinātajiem un ar gumijas elementiem
Strādāšana bez disku bloka

Ceus ar visiem instrumentiem darba pozīcijā

Strādāšana bez zaru bloka
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Ceus-2TX
Elastība katrā detaļā

Strādāšana bez veltņa

Mierīga gaita

Ļoti mitros vides apstākļos Ceus-2TX var izmantot arī bez
veltņiem. Tad to aizmugures zonā vairs nevada veltnis, bet
gan šasija. Izmantojot aiz šasijas riteņiem sekojošos zarus,
visi riteņu atstātie nospiedumi tiek uzreiz uzirdināti.

Lai mašīna, arī strādājot ar platāku darba joslu, stāvētu
mierīgi un strādātu nemainīgā dziļumā, mašīnās, sākot ar
6 m darba joslas platumu, tiek papildus integrēti hermetizēti balsta riteņi. Arī šajā gadījumā riteņu atstāto nospiedumu uzirdināšanai aiz katra riteņa ir piestiprināts zars.

Ērti pagriežamie starpliku elementi, kas atrodas pie šasijas
hidraulikas cilindra virzuļa kāta, līdzīgi kā Cenius-2TX gadījumā notur šasiju darba dziļumā.

Piekabināma disku ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX
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Trīs instrumentu vienību darba dziļuma indikators

Ceus-2TX pārvietošanās pa ceļu

Izlīdzināšanas iekārta līdzenai virsmai

Laba manevrētspēja
un ātra transportēšana

Disku blokam un zaru blokam seko nolīdzināšanas sekcija,
kuru pēc izvēles var aprīkot ar gludiem vai robotiem diskiem
vai ar atsperīgiem tērauda piespiedējiem. Kā pārslodzes drošības sistēma arī šeit tiek izmantoti gumijas atsperu elementi. Visu malējo elementu augstumu un slīpumu var regulēt
atsevišķi, lai iegūtu optimālu savienojumu.
Ērta darba dziļuma iestatīšana
Gan priekšējās kompaktās disku ecēšas, gan zaru bloku un
nolīdzināšanas sekciju var aprīkot ar hidraulisko dziļuma
regulēšanu. Zaru bloka hidrauliskā regulēšana ir iespējama,
arī strādājot bez veltņa.

Ceus-2TX iebūvētāTX šasija nodrošina mašīnai lielisku
manevrētspēju apgriešanās zonā un ērtu transportēšanu.
Lai pārvietošanās pa ceļu būtu vēl drošaka, 6 un 7 m platās
mašīnas iespējams papildus aprīkot ar lielām 700-ā izmēra
riepām. Atkarībā no valstī spēkā esošajiem ierobežojumiem,
arī Ceus-2TX var tikt atļauts ātri pārvietoties ar 40-km/h
atļauto ātrumu.

Zaru bloks dziļai uzirdināšanai
Aizmugurē sekojošais zaru bloks uzirdina dziļos augsnes slāņus līdz pat 30 cm dziļumā. Iespējams veikt arī seklu augsnes
apstrādi, kad lemeša smaile mitrā un smagā augsnē tikai
mazliet iegrimst zem disku ecēšu darba dziļuma. Tādējādi
tiek uzirdināts augsnes horizonts un radīta rupja augsnes
struktūra, kas ievērojami samazina dubļu veidošanās risku
uz šīs zemes.

Aiz katra riteņa ir izvietors zars, kas uzirdina riteņu nospiedumus.

Zaru bloka aprīkojuma papildināšanai pēc izvēles ir pieejams
viss AMAZONE C-Mix lemešu sistēmas spektrs. Pateicoties
apm. 40 cm atstatumam starp zariem, Ceus izrādās īpaši viegli
velkams arī dziļās uzirdināšanas laikā, vienlaikus saglabājot
labu caurgājību organiskā vidē. C-Mix-Super zari ir aprīkoti ar
pārslodzes drošības sistēmu ar 600 kg nostrādāšanas spēku.
Ja paredzēta tikai sekla rugaines apstrāde, var izcelt zaru bloku un strādāt tikai ar priekšējo disku bloku.
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Īstais aprīkojums katram kultivatoram
Visām prasībām

Cenius 7003-2TX Super
„Mēs negribējām mitrās augsnēs zaudēt pieejamo izvēles
iespēju – vilces spēka pastiprinājumu. Ievērojami samazinās
buksēšana, kas savukārt reducē degvielas patēriņu un manāmi
palielina platību apstrādes jaudu.“
(„dlz agrarmagazin“ · 02/2015)

„Vilces spēka pastiprinājums ir liela priekšrocība, no kuras mēs
vairs negribētu atteikties.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Aprīkojums
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+ 1500 kg

Vilces spēka pastiprinājums samazina izslīdēšanu un līdz ar to arī degvielas patēriņu. Ļoti viegli sasniedzami vilci vienā mirklī var palielināt,
izmantojot noslēgšanas aizgriezni.

Cenius-2TX
vilces spēka pastiprinājums
Traktora vilces spēka palielinājums
– Spēks no Cenius pārnests uz traktora aizmugures asi
– Uz aizmugures ass līdz 1500 kg liels papildu svars
Samazināta buksēšana
Pieaug platību apstrādes jauda
Samazinās degvielas patēriņš

Piekare priekš
Cenius-2TX un Ceus-2TX
Ar atlokiem pievienojamā uzkare nodrošina maksimālu
elastību izvēles ziņā. Līdz ar to var izvēlēties ikvienam traktoram piemērotu piekari, nav svarīgi, vai apakšējo vilcējstieņu
piekarei ir III, IV, V kategorija, dažādas vilkšanas cilpas vai
sakabes lodes savienojums K80.

„Pateicoties pievienošanai ar atlokiem, nomaiņa vairs nerada
problēmas.“
„Labs papildaprīkojums: Kastē ietilpst darbarīki un otrs lemešu
komplekts. Cirpes tapām pat ir paredzēta magazīna.“
(„profi“ prakses tests „Sakabes kultivators 2. daļa“ · 06/2017)

(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

„Praktiski: Jūgstieņa cilindru var izmantot arī kultivatora pievienošanai un noņemšanai, lai paceltu vai nolaistu zemāk dīseli.“
(vilce – darba tests AMAZONE Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

Transportēšanas konteiners, praktisks un liels! Neatkarīgi no tā,
vai darbarīki, disku skrūves vai lemešu smailes – ņemiet līdzi to,
kas nepieciešams!

Atlokveida piekare – dažādu piekares iespēju vieglai un ērtai nomaiņai
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Īsto aizmugurējo veltni katrai augsnei
Augsnes nostiprināšana un dziļuma regulēšana

Stieņu veltnis
SW 520 mm
Sasmalcināšana

Stieņu veltnis
SW 600 mm

Zobratu veltnis
PW 600 mm

Tandēma veltnis
TW 520/380 mm

Leņķa profila
veltnis
WW 580 mm
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+
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pret akmeņiem
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+
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Augsnes nostiprināšana
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Nejutīgums
pret akmeņiem
Nejutīgums
pret aizķepšanu
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Sasmalcināšana

+

++

+

++

+

+

+

+

+

Augsnes nostiprināšana
vieglas augsnes

U profila
veltnis
UW 580 mm
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+

+

+
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Nestspēja

+
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+

+
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Nejutīgums
pret akmeņiem

+
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–
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+
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Pašpiedziņa (stumšana)
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Nejutīgums
pret aizķepšanu

+

+

Maz nosprostojumu

+

+

– mazāk piemērots

piemērots

+ labi piemērots

++ ļoti labi piemērots

+

Augsnes nostiprināšana | Aizmugurējie veltņi
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Aizmugurējais veltnis un aizmugurējais aizrausējs –
efektīgs apvienojums pavasara darbiem
Dažiem aizmugurējiem veltņiem var pēc izvēles iegādāties aizmugurējo aizrausēju, kas nodrošina papildu sasmalcināšanu un
augsnes virsmas perfektu nolīdzināšanu. Darba laikā aizmugures ecēšas tiek pārvietotas ar vieglu, vibrējošu kustību. Lielākie
zemes pikuči paliek virspusē, stiprā lietū neļaujot veidoties
dubļiem. Smalkzeme tiek pārbīdīta uz sēklu vadziņām.

Dubultais U
profila veltnis
DUW 580 mm

Kīļratu veltnis
KW 580 mm

Sasmalcināšana

smagas augsnes
vidējas augsnes

Diska veltnis
DW 600 mm

Dubulto
disku veltnis
DDW 600 mm
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Augsnes nostiprināšana

vieglas augsnes

Ķīļriņķu
veltnis ar Matrix
riepu profilu
KWM 650 mm
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Ceus-2TX
salokāma

Cenius-2TX
salokāma

Cenius
nekustīga

Ceus-2TX
salokāma

Cenius-2TX
salokāma

Cenius
nekustīga

Aizmugurējo veltņu un
aizrausēju kombinācijas

1

3003
3503
4003
4003-2
4003-2TX
5003-2TX
6003-2TX
7003-2TX
8003-2TX
4000-2TX
5000-2TX
6000-2TX
7000-2TX

3003
3503
4003
4003-2
4003-2TX
5003-2TX
6003-2TX
7003-2TX
8003-2TX
4000-2TX
5000-2TX
6000-2TX
7000-2TX

Stieņu veltnis SW
520 mm

Stieņu veltnis SW
600 mm

Zobratu veltnis PW
600 mm

Tandēma veltnis TW
520/380 mm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x1
1x1
1x1
1
2x
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x1
1x1
1x1
1
2x
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x1
1x1
1x1
1
2x
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x3
1x3
1x3
3
2x
2x3
2x3
2x3
2x3
2x3
2x3
2x3
2x3
2x3

Dubultais U profila
veltnis DUW
580 mm

Kīļratu
veltnis KW
580 mm

Ķīļriņķu veltnis ar
Matrix riepu profilu
KWM 650 mm

Diska
veltnis DW
600 mm

Leņķa profila veltnis
WW 580 mm

U profila veltnis UW
580 mm

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x1,4
1x1, 5
1x1,4
1x1, 5
1,4
1x
1x1, 5
1,4
1, 5
2x
2x
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
2x1,4
Dubulto disku
veltnis DDW
600 mm

Dubultais aizrausējs
DS

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
1x3
1x1
1x2
1x2
1x
1x1
1x2
1x2
1x
1x3
1x1
1x2
1x2
1x
1x3
2x1
2x2
2x
2x
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x3
2x3
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3
3
1
2
2x
2x
2x
2x2
2x
2x
2x1
2x2
2x2
2x
2x
2x3

Aizrausēja sistēma* aizmugurējiem veltņiem
SW, PW, KW, WW & UW

Aizrausēja izvēle
* Uzmanību! Apvienojumā ar TS šasiju
aizmugurējā veltņa apgriešana nav iespējama.

Aizrausēja sistēma aizmugurējiem
veltņiem TW & DUW

2
3

Aizrausēja sistēma* aizmugurējiem veltņiem KWM & DW
Aizrausēja sistēma* aizmugurējiem veltņiem TW & DUW

Aizrausēja sistēma*
aizmugurējiem veltņiem
SW, PW, KW, WW & UW

Atsperīgā mērījumu sistēma*
aizmugurējam veltnim WW

4
5

Atsperīgā mērījumu sistēma* aizmugurējam veltnim WW
Atsperīgā izlīdzinātāju sistēma aizmugurējam veltnim UW

Aizrausēja sistēma
aizmugurējiem veltņiem
KWM & DW

Atsperīgā izlīdzinātāju sistēma
aizmugurējam veltnim UW

Aizmugurējo veltņu un aizrausēju kombinācijas
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Ideāli piemērots seklai
augsnes apstrādei
Dubultā aizrausēja nomaiņa ir tik pat vienkārša kā aizmugurējā
veltņa nomaiņa vai atkabināšana un piekabināšana, jo tiek izmantots viens un tas pats veltņa rāmis.

Bez veltņa, bet ar dubulto aizrausēju

Plakanais pāris

Papildus jau tā plašajai aizmugurējo veltņu programmai,
AMAZONE piedāvā modeļiem Cenius-2TX un Ceus-2TX arī
dubulto aizrausēju. Tā vietā, lai aizmugurējais veltnis mērķtiecīgi pieveltu augsni, dubultais aizrausējs turpretī nodrošina, ka kultūraugu atliekas tiek labāk sadalītas un virsma
tiek optimāli izlīdzināta. Papildus tam pavasarī dubultais
aizrausējs ļauj veikt seklu augsnes apstrādi un tādējādi
nodrošina ātrāku augsnes sasilšanu un nožūšanu. Pateicoties universālajām un elastīgajām Cenius-2TX un Ceus-2TX
izmantošanas iespējām, tie ir ideāli piemēroti daudzpusīgai
lietošanai.

Ideālu kombināciju mehāniskai un seklai augsnes apstrādei
veido dubultais aizrausējs ar lemešu smailēm „zosu kāju“
veidā. Virsmas sacietēšana 1 līdz 2 cm dziļumā, piemēram,
pēc lietus, ir salauzta, tādējādi veicinot ventilāciju. Tiek uzlabota lauka higiēna, jo dubultais aizrausējs uznākušās nezāles
mērķtiecīgi izceļ uz augšu, kur tās nokalst. Līdz ar to samazinās
augu augšanas traucējumi un tiek mērķtiecīgi samazināta
augu aizsardzības līdzekļu izmantošana.

Kāpēc jāstrādā sekli?
Tiek uzirdināta augsnes virskārta, kas palielina ventilāciju
un sakņu augšanu augsnē
Tiek veicināta mikroorganismu aktivitāte un tādējādi
mobilizētas uzturvielas
Ūdens iztvaikošanas samazināšana augsnē
Seklai augsnes apstrādei paredzēts dubultais aizrausējs
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GreenDrill – uzkabināmā sējmašīna sīksēklu
un starpkultūru iestrādei

Cenius 7003-2TX Super ar uzkabināmu sējmašīnu GreenDrill 500

Uzkabināmā sējmašīna GreenDrill ļauj vienā darba ciklā iesēt
starpkultūras un smalkas sēklas. Ar 200 un 500 l lielajām
tvertnēm aprīkotā GreenDrill uzkabināmā sējmašīna ir ideāli

piemērota ausgnes apstrādes mašīnām vai tradicionālām
sējmašīnām.

Uzkabināmā sējmašīna GreenDrill

Starpkultūru sēja un augsnes
apstrāde vienā darba ciklā
Lai starpkultūras varētu izsēt nepastarpināti vai, vienlaicīgi
veicot augsnes apstrādi, AMAZONE piedāvā starpkultūru sējmašīnu GreenDrill. To var pievienot gan kompaktajām disku
ecēšām Catros, CatrosXL und Certos, kā arī mučas kultivatoram
Cenius, rotācijas kultivatoram KG vai rotācijas ecēšām KE. Sēklas materiāla sadale notiek caur sadales mehānismu.
GreenDrill sēklu tvertnes ietilpība ir 200 l vai 500 l, un tai
viegli piekļūt pa pakāpieniem. Zem sēklu tvertnes atrodas
dozators ar sējas vārpstu, kas atkarībā no sēklu īpašībām un
izsējamā daudzuma aprīkota ar normāliem vai maziem sējas
riteņiem. Sējas vārpstu darbina elektromotors un ventilatoru
darbina elektromotors vai hidrauliskā sistēma.

Galvenie argumenti
Starpkultūru un smalkas sēklas izsēja vienlaikus
ar rugaines apstrādi vai augsnes apstrādi
Pieejami dažādi dozēšanas veltņi
Iestrāde plašā laukumā,
izmantojot centrbēdzes šķīvjus
Viegli piekļūt pa pakāpieniem
Mūsdienīgs vadības dators
ar diviem aprīkojuma variantiem

Cenius 3003 Special ar
uzkabināmu sējmašīnu GreenDrill 200
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Ērta vadība
Mašīnas vadībai pieejams apkalpes dators 5.2. Ar to
iespējams ieslēgt sējas vārpstu un ventilatoru. Papildus
pieejama izvēlne kalibrēšanas atbalstam un braukšanas
ātruma, apstrādāto platību un darba stundu rādījumiem.
Sējas vārpstu apgriezienu skaits automātiski pielāgojas
mainīgam braukšanas ātrumam tiklīdz šis apkalpes
dators ir pieslēgts traktora 7 kontaktu signālu kontaktligzdai.
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Ar

ISOBniUkuS

XTender un XTender-T

teh

Uzkarināma tvertne un piekabināma tvertne

Pievienojama XTender 2200
tvertne ar 2200 litru tilpumu

Pievienojama XTender 4200
tvertne ar 4200 litru tilpumu

Pievienojama XTender-T 4200
tvertne ar 4200 litru tilpumu

Ar uzkarināmo tvertni XTender un piekabināmo tvertni
XTender-T AMAZONE piedāvā divus elastīgus un jaudīgus
risinājumus, kas dod iespēju augsnes apstrādes laikā vien-

laicīgi iestrādāt mēslojumu un/vai sēklas tikai vienā darba
ciklā. Pateicoties divos nodalījumos sadalītai 2 200 vai 4 200
litru tvertnei tiek nodrošināta liela platības apstrādes jauda.

Aizmugures tvertne XTender
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XTender 2200 ar Cenius 5003-2TX un vienu padeves kanālu mēslojuma izsēšanai

Liela universalitāte
Laikā, kad minerālmēslu cenas nemitīgi pieaug, efektīvam
pamatmēslojumam ir ļoti liela nozīme. Reizē ar augsnes
apstrādi izsētais mēslojums ir risinājums, kā pēc iespējas
labāk apgādāt augus ar barības vielām. Par labu mēslošanai
augsnes apstrādes laikā liecina arī loģistikas priekšrocības,
salīdzinot ar mēslošanu sējas laikā, it īpaši tad, ja ir jāizsēj
liels daudzums. Šādi var izvairīties no sējas tehnikas dīkstāves, atbrīvotos laika periodus efektīvi izmantojot sējai.

Augsts darba ražīgums
XTender agregātam ir spiediena tvertne ar 2200 vai 4200
litru tilpumu, ko var sadalīt proporcijās 50/50. Atkarībā no
tā, vai ir iecerēts izsēt tikai minerālmēslus vai sēklas, vai arī
sēklas kopā ar mēslojumu, XTender var pēc izvēles aprīkot
ar vienu vai diviem padeves kanāliem. Iespējamais izsējas
daudzums – no 2 līdz 400 kg/ha.

XTender 4200 ar Cenius 6003-2TX un diviem padeves kanāliem
mēslojuma un sēklu izsēšanai

Galvenie argumenti par labu XTender
Dubulta tvertņu sistēma vienlaicīgai minerālmēslu
un/vai sēklu izsēšanai vienā darba ciklā kopā
ar augsnes apstrādi
Liels trieciena spēks ar tvertnes tilpumu līdz 4200 litriem
Labi pieejams pa kāpnēm un iekraušanas tiltiņu
Lielā tvertnes atvere padara iepildīšanas procesu
vienkāršu un ērtu
Atļauts izmantot kopā ar traktoriem ar jaudu līdz 600 ZS
Atļauts izmantot kopā ar visiem velkamajiem Cenius
mulčas kultivatoriem, komaktajām disku ecēšām Certos
und velkamajām kompaktajām disku ecēšām Catros
(līdz 9 m darba joslas platumam)
Iespējams izmantot kopā ar citu ražotāju ierīcēm
XTender-T papildu priekšrocības
Īpaši piemērots traktoriem bez celšanas mehānisma
vai ar mazu celtspēku
Šasijai ir noslodzes spēja līdz 4000 kg
Piemērots arī izmantošanai apvienojumā
ar kompaktajām disku ecēšām Catros+ 12003-2TS

XTender-T 4200 ar Catros+ 12003-2TS pārvietošanās pa ceļu
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Ērts, kvalitatīvs
un universāls!

Ērta vadība

Kvalitatīvs ražojums

Dozēšana ar elektrisko piedziņu ļauj vienkārši mainīt izsējas
daudzumu, sēžot traktora kabīnē, dozēt lauka stūros un kalibrēt, nospiežot podziņu.

AMAZONE piedāvā pamata tvertni, kas izgatavota ar presēšanas metodi. Ar dziļās izvilkšanas metodi tvertnei vairs nav
stūru, šķautņu un metinātu šuvju. Tādā veidā ir panākts, ka
mēslojums un sēklas slīd uz leju nepārtraukti un vienmērīgi.
Tukša stāvokļa sensori, kas novietoti piltuves apakšas labajā
un kreisajā pusē, kontrolē uzpildes līmeni. Tiklīdz ir sasniegts
minimālais uzpildes līmenis, sistēma nosūta terminālim
brīdinājuma ziņojumu.

No papildaprīkojuma ir pieejams sēšanas tehnikā zināmais
terminālis TwinTerminal 3.0. Pārējais pieejamais papildaprīkojums ir kameru sistēma, LED darba gaismas un tvertnes
iekšējais apgaismojums. Gaismas nodrošina labu izgaismojumu tumšajā laikā, bet kameras ļauj labi pārskatīt piekabināto
mašīnu.
Tvertnei var ļoti ērti piekļūt pa sērijveida kāpnēm un iekraušanas tiltiņu. Tvertnes lielā atvere nodrošina arī ļoti ātru un
vienkāršu piepildīšanu.

„AMAZONE ir izveidojusi praktiskas un drošas kāpnes un podestu. Tvertņu vāki ir pietiekami lieli un stabili, arī lai veiktu
uzpildi, izmantojot lielus maisu iepakojumus.“
(profi – brauciena atsauksmes AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)

Universālas kombinēšanas iespējas
XTender piedāvā labāku smaguma punkta izvietojumu piekarei pie traktora, izmantojot 3 punktu piekari (3/4N kat.).
Aizmugurē piekabinātās mašīnas pievieno pie XTender, arī
izmantojot standartizētu apakšējo vilcējstieņu piekari. Šeit
var izvēlēties 3. vai 4N kategoriju.
XTender-T ir pašam sava šasija, kas ļauj gan to piekārt, izmantojot apakšējo vilcējstieņu piekari, dažādas vilkšanas
cilpas vai sakabes lodes savienojumu K80, gan arī piekārt
ierīces. Piekabināmajām ierīcēm ir vienādas piekabināšanas
iespējas.

Apakšējo vilcējstieņu piekare aizmugurē pievienotajam Cenius-2TX

XTender aizmugurējā tvertne | XTender un XTender-T tehniskie dati
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1

2

3
Mēslojuma iestrādes zari ar
C-Mix lemesi 40

Centrbēdzes šķīvji sēklas materiālam

Mēslojuma iestrādes zari priekš Cenius-2TX

Sēklu centrbēdzes šķīvji pirms veltņa

Mēslojums tiek ievietots augsnē lemeša „ēnā“. Ar vārstu,
kas pierīkots mēslojuma iestrādes zariem, var regulēt, cik
dziļi jāiestrādā mēslojums. Mēslojuma iestrādes zarus var
izmantot kopā ar C-Mix lemesi 80 vai jauno C-Mix lemesi 40.

Sēklu centrbēdzes šķīvji rada optimālus izkliedes apstākļus.
Sēklas tiek izsētas pirms veltņa vienmērīgi un mērķtiecīgi.
Tās tiek iespiestas augsnē, taču ne pārāk dziļi.

Mēslojuma iestrādes iestatīšanas iespējas:
1) 100 % tuvu virskārtai
2) 50 % tuvu virskārtai/50 % zem saknēm
3) 100 % zem saknēm

Tādējādi sēklas nonāk optimālā saskarē ar augsni un augsnes mitrumu, kas rada optimālus izkliedes apstākļus.

Tehniskie dati XTender

Tehniskie dati XTender-T

Mašīnas veids
Tvertnes tilpums (l)
Vilcēja maksimālā jauda (ZS)
Tvertnes sadalīšanas iespēja

Mašīnas veids
Tvertnes tilpums (l)
Vilcēja maksimālā jauda (ZS)
Tvertnes sadalīšanas iespēja

Nepieciešamās vadības ierīces

XTender 2200 XTender 4200
2200
4200
600
50/50
1 vienk. darb. vārsts ar
atgaitu bez spiediena

Nepieciešamās vadības ierīces

Traktora piekare

3 punktu piekare
3/4N kat.

Traktora piekare

Mašīnas piekare

Apakšējo vilcējstieņu piekare
3/4N kat.

Mašīnas piekare

Pieļaujamā piekares noslodze (kg)
Pieļaujamā pilnā masa (kg)
Kopējais platums (m)
Uzpildes augstums (m)
Kopējais garums (m)
Tukšais svars (pašmasa) (kg)

3000
4250

7200
2,90

1,66

2,12
1,98

1250

1300

Pieļaujamā piekares noslodze (kg)
Apakšējo vilcējstieņu piekare
Lodveida galvas sakabe
Atloka sakabe
Pieļaujamā pilnā masa (kg)
Kopējais platums (m)
Uzpildes augstums (m)
Kopējais garums (m)
Tukšais svars (pašmasa) (kg)

XTender-T 4200
4200
600
50/50
1 vienk. darb. vārsts ar
atgaitu bez spiediena
1 DW
Apakšējo vilcējstieņu piekare
lodveida galvas sakabe
vilkšanas gredzens
Apakšējo vilcējstieņu piekare
lodveida galvas sakabe
vilkšanas gredzens
4000
4000
3500
12 000
2,90
2,80
6,00
3400
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Tehniskie dati

Uzkarināms kultivators
Cenius

Cenius 3003
Special/Super

Darba platums (m)
Konstrukcija

Cenius 3503
Special/Super

Cenius 4003
Special/Super

Cenius 4003-2
Special/Super

3,00

3,50

4,00

4,00

nekustīga

nekustīga

nekustīga

salokāma

Transportēšanas platums (m)

3,00

3,50

4,00

3,00

Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m)

3,80

3,80

3,80

3,80

Transportēšanas augstums (m)
Pamatmašīnas svars (kg) ar visvienkāršāko aprīkojumu³

–

–

–

–

Special

1482

1617

1761

2415

Super

2024

2209

2402

3065

Iekārtas uzkare

3 punktu piekare (III kat.)

Zaru skaits
Zaru konstrukcija

11

12

13

13

Special

C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām

Super

C-Mix-Super zari ar pārslodzes drošības sistēmu un atsperu elementiem

Zaru rindu skaits

3

Atstatums starp zariem rindā (mm)

810

870

855

855

Atstatums starp zariem (mm)

273

291

286

286

Rāmja augstums (mm)

800

Darba dziļums (cm)

5 – 30

Maksimālais darba ātrums (km/h)

8 – 15

Jaudas patēriņš no kW/ZS

90/125

105/140

120/160

120/160

Divk. darb. vadības ierīču skaits

0, 1¹, 2²

0, 1¹, 2²

0, 1¹, 2²

1, 2¹, 3²

Cenius 4003-2TX
Special/Super

Cenius 5003-2TX
Special/Super

Cenius 6003-2TX
Special/Super

Cenius 7003-2TX
Special/Super

Cenius 8003-2TX
Special/Super

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

25

29

Piekabināms kultivators
Cenius-2TX
Darba platums (m)
Darba ātrums (km/h)

8 – 15

Darba dziļums (cm)

5 – 30

Zaru skaits
Zaru konstrukcija

13

17

C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu un cirpes tapām

Super

C-Mix-Super zari ar pārslodzes drošības sistēmu un atsperu elementiem

Atstatums starp zariem (mm)

307

294

Patērējamā jauda no/līdz (ZS/m)

Rāmja augstums (mm)
Divk. darb. vadības ierīču skaits

280

3,00

Transportēšanas augstums (m)

Zaru rindu skaits

280

9,30 – 10,10

Transportēšanas platums (m)

Pieļaujamā sakabes noslodze (kg)

286
50 – 80

Transportēšanas garums (m)

Pamatmašīnas svars (kg)
ar visvienkāršāko aprīkojumu³

21

Special

2,80

3,10

3,70

4,00

4,60

Special

4199

4678

5719

6051

5640

Super

4830

5513

6754

7286

8073

1550
4
800
2, 3¹, 4²

¹ ar hidraulisku dziļuma regulēšanu
² Ar nolīdzināšanas sekcijas hidraulisko regulēšanu
³ ar mehāniski regulējumu dziļumu, apgaismojumu, C-Mix-Special zaru komplektu, C-Mix lemesi 80 mm un vadošo metāla plāksni, atsperīgo piespiedēju
komplektu, SW 520
Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma.
Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.

Cenius, Cenius-2TX un Ceus-2TX tehniskie dati

Piekabināma disku ecēšu
un kultivatora kombinācija Ceus-2TX
Darba platums (m)
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Ceus
4000-2TX
4,00

Iekārtas uzkare

Ceus
5000-2TX

Ceus
6000-2TX

Ceus
7000-2TX

5,00

6,00

7,00

Apakšējais vilcējstienis, šarnīrs, grozāmā sakabe

Konstrukcija

salokāma

Darba ātrums (km/h)

8 – 15

Patērējamā jauda no/līdz (ZS/m)

50 – 80

Diska diametrs/biezums (mm)

510/5

Disku atstatums (mm)

250

Disku savstarpējais atstatums (mm)

125

Disku skaits

32

40

48

56

40,00

41,20

15

17

priekšā 17°
aizmugurē 14°

Pievienojuma leņķis
Disku bloka darba dziļums (cm)

5 – 14

Zaru bloka zaru atstatums (cm)

40,00

41,60

Zaru bloka darba dziļums (cm)

5 – 30

Zaru skaits

10

12

Zaru rindu skaits

3

Zaru konstrukcija

Super

Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m)

9,80

Transportēšanas platums (m)

2,95

Transportēšanas augstums (m)

2,80

3,30

3,70

4,00

Svars bez veltņa (kg)

6880

7050

8970

9140

Svars (kg) (pamatmašīna,
visvienkāršākais aprīkojums, KW580)

7560

7890

9950

10 260

Pieļaujamā sakabes noslodze (kg)

1500

1500

1900

1900

Divkāršas darbības vadības ierīču skaits
Rāmja augstums (cm)
¹ ar hidraulisku dziļuma regulēšanu

2, 3¹, 4², 5³
80
² ar nolīdzināšanas sekcijas hidraulisko regulēšanu

³ ar disku bloka hidraulisko regulēšanu

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma.
Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.
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AMAZONE Serviss – vienmēr tuvumā
Jūsu apmierinātība ir mūsu motivācija

Original
az

SmartService 4.0
2. Auflage / 2 edition
2e édition / ɟɢɡɞɚɧɢɟ
nd

Verschleißteilkatalog

Wearing parts catalogue

für Landtechnik und Kommunaltechnik

for agricultural machinery and groundcare products

Catalogue pièces d‘usure

Ʉɚɬɚɥɨɝɢɡɧɚɲɢɜɚɟɦɵɯɞɟɬɚɥɟɣ

pour machines agricoles et gamme espaces verts

ɞɥɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ

Lauksaimniecības mašīnām kļūstot arvien sarežģītākām, AMAZONE
ar SmartService 4.0 pakalpojumu klāstā tiek izmantotas visjaunākās
tehnoloģijas, lai tehniskā klientu apkalpošanas dienesta jomā sekmētu
mācīšanās, apmācību un remonta procesus un sniegtu saviem klientiem
atbalstu, veicot apkopes darbus. Tas tiek īstenots, izmantojot apmācībām
Virtuālās realitātes sistēmu (Virtual-Reality: VR), dodot iespēju sazināties
ar AMAZONE servisa speciālistiem reālajā laikā, kā arī izstrādājot un piedāvājot mācību saturu, kas sevī ietver Paplašinātās realitātes sistēmas
izmantošanu (Augmented Reality: AR).
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Mūsu klientu apmierinātība
ir svarīgākais mērķis

Mēs piedāvājam labāko
atbalstu rezerves daļu jomā

Šajā ziņā mēs paļaujamies uz mūsu kompetentajiem tirdzniecības partneriem. Tie arī apkopes jautājumos ir uzticami
partneri lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem. Tirdzniecības partneri un servisa mehāniķi pastāvīgi
mācās, lai vienmēr pārzinātu modernākās tehnoloģijas.

Mūsu rezerves daļu pasaules loģistikas pamatā ir centrālā
rezerves daļu noliktava galvenajā ražotnē Hasbergenā-Gastē
(Hasbergen-Gaste). Tā nodrošina rezerves daļu optimālu
pieejamību arī vecākām mašīnām.
Centrālajā rezerves daļu noliktavā Hasbergenā-Gestē esošās
detaļas, kas dienas pasūtījumā tiek iekļautas līdz plkst. 17.00,
tiek izsūtītas jau tajā pašā dienā. Mūsu īpaši mūsdienīgajā
noliktavas sistēmā tiek pieņemtas un uzglabātas 40 000 dažādas rezerves daļas un dilstošās detaļas. Katru dienu mūsu
klientiem tiek nosūtīti līdz 800 pasūtījumi.

Labāk uzreiz
izvēlieties oriģinālu

SmartLearning –
vadītāja apmācība datorā

Jūsu mašīna tiek ekspluatēta ekstrēmos apstākļos? AMAZONE
rezerves daļu un dilstošo detaļu kvalitāte nodrošina uzticamību un drošību, kas nepieciešama efektīvai augsnes apstrādei,
precīzai sējai, profesionālai mēslošanai un veiksmīgai augu
aizsardzībai.

Izmantojot interneta rīku „SmartLearning“, AMAZONE savā
mājas lapā www.amazone.de/smartlearning ir paplašinājusi
pakalpojumu klāstu, piedāvājot ļoti noderīgu funkciju.
„SmartLearning“ ir interaktīva vadītāju apmācības sistēma,
ar kuras palīdzību ir iespējams gan tiešsaistē, gan arī bezsaistē datorā vai planšetdatorā praktiski apgūt sarežģītās
mašīnas vadību. Jaunais pakalpojums sniedz vadītājiem
iespēju apgūt mašīnas vadību, pirms tā tiek pirmoreiz izmantota darbā. Tomēr arī pieredzējuši vadītāji var atsvaidzināt savas zināšanas, lai spētu vēl labāk izmantot mašīnu
piedāvātās iespējas.

Tikai oriģinālās rezerves daļas un dilstošās detaļas ir precīzi
pielāgotas AMAZONE mašīnām – to funkcijām un izturībai.
Tas garantē optimālu darba rezultātu. Iegādājoties oriģinālās
daļas par atbilstošām cenām, galarezultātā būsiet ieguvējs.
Tāpēc izlemiet par labu oriģinālam!
Oriģinālo rezerves daļu un dilstošo detaļu priekšrocības
Kvalitāte un drošība,
Inovācija un efektivitāte,
pieejamība bez kavēšanās,
augsta lietotas mašīnas atkalpārdošanas vērtība.
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Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma.
Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.
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