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Uzkarināmais maiņvērsējarkls Cayros
Uzkabināmais rotējošais arkls Hektor

Arkls-augsnes blīvētājs C-Pack
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Cayros / Hektor / C-Pack

AMAZONE arklu tehnika
Jaudīgs visās augsnēs

  “Ilgstošajos testos pārliecināja viegla vadāmība un labs aruma rezultāts.”

  “Arklu ir iespējams viegli regulēt. Tas veica efektīvu darbu un spēja pārliecināt gan 
smagās, mālainās augsnēs, gan arī vieglākās vietās.”

(“agrarheute” ilgstošais tests Cayros XS 4+1 VS · 03/2019)
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Ar arklu sēriju Cayros un Hektor AMAZONE prezentē savu arklu sortimentu no 2 lemešu uz-
karināmā arkla līdz 8 lemešu uzkabināmam rotējošam arklam. Pateicoties plašām aprīkoju-
ma iespējām, AMAZONE nodrošina arklus katrai saimniecībai pat ar visdažādākajām prasī-
bām vienmēr piedāvājot pareizo risinājumu.

  “Ar arkla darbu mūsu testa braucienu vadītāji bija ļoti ap-
mierināti. Viņi uzara galvenokārt labības rugājus, sasmal-
cinātos kukurūzas salmus un zālaugu platības. [...] Aruma 
rezultāts ir lielisks.”

(“Landwirt Österreich” praktiskais tests Cayros M 950 · 03/2019)
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Cayros / Hektor / C-Pack

Arkls ir lauksaimniecības simbols. Augsnes apstrāde līdzās 
audzēšanai, mēslošanai un augu aizsardzībai ir izšķirīga, lai 
gūtu sekmes zemkopībā. Ilgtspējība un augsta darba izpil-
des efektivitāte ir tie izšķirīgie faktori, kas noteiks lauksaim-
niecības metožu tehniku arī nākotnē.

Mērķis ir ilgtspējīga zemes apsaimniekošana, zemes pro-
duktivitātes kāpināšana un konstrukcija, kas dizainēta aug-
stas rentabilitātes sasniegšanai. Modernu arklu izmantoša-
na līdzās konservējošai augsnes apstrādei un alternatīviem 
sēšanas paņēmieniem vēl joprojām ir ļoti nozīmīga ražas 
iegūšanai un līdz ar to sekmīgai augsnes apstrādei. 

AMAZONE izceļas ar robustu tehniku, augstu darba kvalitā-
ti, optimālu pielāgošanos attiecīgās vietas prasībām un vis-
augstāko saimnieciskumu.

Jūsu priekšrocības:
  Arkla individuālā pielāgošana attiecīgajām prasībām
  Vienkāršākā regulēšana un ērta vadība
  Ilgs darbmūžs, pateicoties robustajai konstrukcijai

Arkla darbs šodien

AMAZONE arkli
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Ievads

Inteliģentai augkopībai

Pareizais paņēmiens 
ir izšķirīgs!

Parastās 
augsnes apstrādes priekšrocības

Nevis filozofija, bet gan augsnes apstrādes paņēmiena pa-
reizā izvēle ir izšķirīga sekmju gūšanai. Vēl joprojām plaši 
izplatīts ir konvencionālais audzēšanas paņēmiens ar arkla 
izmantošanu. Šā iemesla dēļ, kā arī, ņemot vērā vienmēr 
mainīgos pamata nosacījumus, piemēram, izstrādājumu ce-
nas, enerģijas ražošanu, atmatā atstāto platību samazināša-
nu utt., daudzās saimniecībās paralēli praktizē gan konven-
cionālo sēju, gan sējas paņēmienu mulčā, augsti novērtējot 
arkla nozīmi ražas nodrošināšanā.

  Efektīva nezāļu apkarošana mehāniskā veidā, novēršot 
gaismas piekļūšanu, efektīva malu ieaugumu 
apkarošana

  Ātrāka augsnes uzsildīšana un labāka augsnes vēdinā-
šana, nodrošinot augstāku ražu siltumu mīlošiem 
kultūraugiem

  Vienīgais augsnes apstrādes pasākums stāvoša ūdens 
gadījumā

  Infekciju riska samazinājums no iepriekšējās kultūras
  Augsnes procesu aktivitātes paātrināšana, pateicoties 

bagātināšanai ar skābekli
  Mehāniska augsnes kaitēkļu, kas ir jutīgi pret UV gais-

mu, gliemežu un peļu apkarošana

Kuru arklu kuram traktoram

 kW 29 44 59 74 88 103 118 132 147 162 176 191 206 221 235 250 265 279
 PS 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380Sērija

Cayros M/M-V

XM/XM-V

XMS/XMS-V

XS/XS-V

XS pro/XS pro-V

3 lemeši

2 lemeši

4 lemeši

3 lemeši

4 lemeši

4 lemeši + 0

3 lemeši

5 lemeši

4 lemeši

5 lemeši

6 lemeši

4 lemeši

5 lemeši

6 lemeši

+ 0

+ 0
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Labākā kvalitāte dilstošajām 
detaļām ar ilgu darbmūžu
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AMAZONE kvalitāte

Cieta 
vērstuves 

priekšpuse

Relatīvi mīksta 
vērstuves 
aizmugure

©plus rūdīšanas paņēmiens – 
Termiskās apstrādes zinātība

Augsnes apstrādei paredzēto dilstošo detaļu ražošana at-
skatās nu jau desmitiem gadu ilgā vēsturē. Materiāla un ra-
žošanas tehnoloģiju pastāvīga attīstība, kā arī mūsu zinātī-
ba termiskajā apstrādē veido arkla dilstošo detaļu 
augstākās kvalitātes pamatu.

Ogleklis savā tīrākajā formā kā dimants ir pats cietākais da-
bas radītais materiāls. Papildu iekļaujot oglekli, ©plus dil-
stošās detaļas kļūst daudz cietākas un sasniedz ilgāku kal-
pošanas mūžu. AMAZONE ar unikālu rūdīšanas paņēmienu 
sasniedz labāko nodilumizturību, piemēram, vērstuves ga-
dījumā – ļoti augstu cietību priekšpusē. Aizmugure paliek 
relatīvi mīksta un līdz ar to arī gana sīksta un 
triecienizturīga.

©plus rūdīšanas paņēmiena priekšrocības:
  Ilgāks kalpošanas laiks
  Augsta triecienizturība
  Nepieciešams mazs vilcējspēks
  Samazināts degvielas patēriņš
  Pateicoties gludākai virsmai, augsne mazāk pielīp

Visos AMAZONE arklos tiek izmantotas rāmja caurules no 
augstas izturības speciālā tērauda. Lielais sienu biezums lī-
dzās stabilitātei sniedz arī visnotaļ lielu visu kopējā rāmja 
skrūvsavienojumu stingrību, tāpat lielais sienu biezums no-
vērš, ka skrūvsavienojuma zonā caurulē veidojas atveru 
malu paplašinājumi vai deformācijas. Vēl arklos īpašs ir tas, 
ka rāmja caurules ir veidotas bez nevienas pašas metināju-
ma šuves.

Rāmja caurules no augstas izturības 
tērauda maksimālam darbmūžam

Vērstuves šķērsgriezums – 
Dažādu paņēmienu salīdzinājums

Vērstuves 
priekšpuse

Vērstuves 
aizmugure

65

50

Citi 
paņēmieni

ar boru 
leģēts 
tērauds

AMAZONE 
©plus-
paņēmiens
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  “Uzslavu izpelnījās arī apstrādes kvalitāte.”
(“Landwirt Österreich” praktiskais tests Cayros M 950 · 

03/2019)

  ©plus rūdīšanas paņēmiens
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Aizsardzība 
pret akmeņiem

Pusautomātiskai aizsardzībai pret akmeņiem arkla korpuss 
tiek atvirzīts, pārvarot spēcīgu, divu spirālveida atsperu ra-
dītu atsperes spiedienu. Ja augsnē nav pārāk daudz akme-
ņu, šī sistēma Cayros M gadījumā piedāvā alternatīvu starp 
cirpes tapas un NonStop aizsardzību pret akmeņiem.

Priekšrocības:
  Neliels papildu svars pie cirpes tapas drošinātāja
  Regulējams aktivizēšanas spēks

Pusautomātiska kā alternatīva 
paredzēta Cayros M

Cirpes tapa ir sevi pierādījušais standarta risinājums. 
Slodzes gadījumā cirpes skrūve plīst definētā lūzuma vietā 
un arkla korpuss izvairās no šķēršļa, pagriežoties uz augšpu-
si. Izceliet arklu, ievietojiet jaunu cirpes tapu, un darbs var 
turpināties. Cirpes skrūves lielais pieliktais spēks ļauj art arī 
smagas un cietas augsnes.

Priekšrocības:
  Divkāršas griezes cirpe
  Rūdītas atloka plāksnes
  Augstvērtīgas cirpes skrūves ar kvalitāti 10.9

Mehāniska ar cirpes tapas 
aizsardzību pret akmeņiem

Pusautomātiska aizsardzība pret akmeņiem

Cirpes tapas aizsardzība pret akmeņiem
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Aizsardzība pret akmeņiem

Hidrauliska
NonStop aizsardzība pret akmeņiem

1. variants. 
Hidrauliskais akumulators centralizēti pie hidrauliskā cilindra

Vienkāršajam variantam hidrauliskais akumulators ir tiešā 
veidā savienots ar hidraulisko cilindru kompaktā blokā.

Priekšrocības (papildu):
  Arkla korpusi nostrādā pilnīgi neatkarīgi viens no otra
  Arkla korpusiem var būt atšķirīgs iepriekšējais 

nospriegojums
  Pie arkla rāmja nav hidraulisku šļūteņu un cauruļvadu

Hidrauliskās NonStop aizsardzības pret akmeņiem pamatā 
katram arkla korpusa pārim ir hidrauliskais cilindrs ar tieši 
savienotu, ar slāpekli piepildītu hidraulisko akumulatoru. 
Aktivēšanas gadījumā arkla korpuss pa hidraulisko cilindru 
iespiež virzuli akumulatorā. Gāze tiek saspiesta un pēc 
šķēršļa pārvarēšanas automātiski pārvieto korpusu atpakaļ 
sākotnējā pozīcijā.

Priekšrocības:
  Aktivizēšanas spēka vienkārša pielāgošana
  Mierīgs un materiālus saudzējošs darba režīms
  Nomaināmas šarnīra lodītes un lodveida pēdas gultņi
  Sērijveida papildu cirpes skrūve
  Noņemamie aktivizēšanas spēki ar pieaugošo 

aktivizējamā arkla korpusa pacelšanas augstumu

2. variants. 
Hidrauliskais akumulators ar cauruļvadu sistēmu

Savienojot atsevišķus elementus, pieliktais spēks var tikt arī 
centrāli regulēts visiem korpusiem. Hidrauliskās krātuves 
pretvārsts ļauj atsevišķi noregulēt arkla korpusus dažādiem 
spiedieniem.

Priekšrocības (papildu):
  Aktivēšanas spēka regulēšana visiem arklu korpusiem tiek 

veikta vienā darba gājienā (iespējama arī brauciena laikā)
  Ar atbilstīgiem vadu šķērsgriezumiem elementu sav-

starpējā ietekme ir niecīga

Cayros S un Hektor S 
ar NonStop aizsardzību pret akmeņiem

NonStop aizsardzība pret akmeņiem ir pieejama 2 variantos:
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Vienkārši efektīvi 
Visaugstākajām prasībām

Izdevīga alternatīva priekšlemesim ra-
žas atlikumu iemaisīšanai. Sērijveidā 
ar papildu dīseles balstu.

Ievietošanas plāksnes

Kombinācijā ar priekšlemešiem 
deflektori novērš salmu (it īpaši kuku-
rūzas salmu) tīšanos ap dīseli.

Deflektori

Arkla sliedes nazis ir alternatīva disku 
nazim, kurš it sevišķi smagās, akme-
ņainās augsnēs nodrošina rūpīgu va-
gas sieniņu un samazina arkla korpusa 
nodilumu.

Arkla sliedes nazis
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Priekšapstrādes rīki

Disku nazis ir svarīgs efektīvam arkla darbam. Disku naža 
precīzā griešana sekmē ražas atlieku pilnīgu pagriešanu un 
iestrādi, kā arī tīru vagu dzīšanu.

Ir pieejami zobaini disku naži 500 mm vai 600 mm diamet-
rā. Naža dziļums tiek ļoti precīzi noregulēts, izmantojot 
ragpaplāksni.

Jūsu priekšrocības:
Cirpes tapas arkliem sistēma papildus ir regulējama arī 
braukšanas virzienā, atstājot daudz vietas starp korpusu un 
nazi.

Disku naži – Efektīvam arkla darbam

Priekšlemeša izmantošana arī sarežģītākajos apstākļos no-
drošina aršanu bez aizsprostojumiem. Ir pieejami šādi 
priekšlemeši: 

Priekšlemesis M0
Priekšlemesis M0 ir piemērots universālai izmantošanai, 
sākot no pļavu pāraršanas līdz pat lielam daudzumam ražas 
atlieku, īpaši kukurūzas salmiem.

Priekšlemesis G1
Priekšlemeša G1 izmantošana it īpaši smagās un lipīgās 
augsnēs un zālaugu platību pāraršanas laikā nodrošina 
aršanu bez aizsprostojumiem.

Priekšlemesis M3
Optimāls darbs ar ārkārtīgi lielu ražas atlikumu daudzumu 
(it īpaši kukurūzas stublājiem), ieteicams tikai kombinācijā 
ar lielākiem korpusu atstatumiem 105 vai 115 cm apmērā. 
Nav pieejams arkliem ar NonStop akmeņu aizsardzību.

Priekšlemesis

Disku nazis 500 mm zobots Disku nazis 600 mm zobots Disku nazis 500 mm gluds

Priekšlemesis M0 Priekšlemesis G1 Priekšlemesis M3

  Pilnīgi regulējamu versiju (darba dziļums, laidena zemes aiz-
ķeršanas regulēšana un trīspakāpju izmešanas leņķa regulēša-
na) var iegādāties pēc izvēles priekšlemesim M0 un G1 un sē-
rijveidā priekšlemesim M3.
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AMAZONE arkla korpusi
Uzticami, viegli velkams, augstākās klases

Arkla korpuss ir centrāls katra arkla elements, kas vispirms 
jau atbild par arkla darba kvalitāti, kā arī tā saimniecisku 
izmantošanu. 

Ražas atlikumu tīra iestrādāšana, it īpaši apgrūtinātos 
apstākļos, piemēram, strādājot ar kukurūzas stublājiem, 
ir viens no kvalitātes parametriem. Tomēr arī citus izaicinā-
jumus, piemēram, darbu nogāzēs, AMAZONE arklu korpusi 
pievar pārliecinoši.

Uzticama un efektīva iestrāde
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Arklu korpusi

Kaltveida lemesis

Lemešu sistēma ar nomaināmu galu

  Pilnīga un vienmērīga ražas atlikumu iearšana sekmē 
ātru un drošu trūdēšanu un augsnes procesu 
aktivizēšanu

  Līdzena, pēc iespējas smalki drupana virsma atvieglo 
pēcapstrādi

  Platu vagu dzīšana ļauj izmantot platās riepas un sekmē 
liela apmēra ražas atlikumu iestrādi

  Zems nepieciešamais vilces spēks ietaupa degvielas 
izmaksas

Lielais garums nodrošina optimālu sānu vadīšanu, kā rezul-
tātā tiek panākts samazināts degvielas patēriņš 
un perfekts aruma rezultāts.

Lai vēl vairāk palielinātu kalpošanas laiku, pēc izvēles 
lemešu smailes HD ir pieejamas ar cietmetāla plāksnītēm 
un lemeša korpusi HD – ar uzmetinātu cietmetālu gandrīz 
visiem arkla korpusiem.

Lemeša nomaināmais gals saudzē lemeša korpusu un tādē-
jādi samazina nolietojuma izmaksas. Tā plakani veidotā for-
ma, pašasinošā ievilkšanas zona un 15 mm biezie sānu 
stiprinājumi, mērķtiecīgi izmantojot materiālu dilstošajās 
zonās, nodrošina, ka nomaināmais gals ir ārkārtīgi izturīgs 
un sasniedz neierasti ilgu kalpošanas mūžu.

AMAZONE arklu korpusu priekšrocības

Četrkārši izmantojama arkla sliede

HD versija

Nomaināmais gals 
ar īpaši veidotu formuViegli velkams līdz pašam galam

Saimnieciskas arkla izmantošanas pamats, protams, ir pēc 
iespējas mazs nepieciešamais vilces spēks un līdz ar to sa-
mazināts degvielas patēriņš. Gudri veidotā forma apvieno-
jumā ar unikālo ©plus rūdīšanas paņēmienu, kas sniedz 
ļoti cietas un līdz ar to arī gludas virsmas, nodrošina 
AMAZONE arklu plaši pazīstamo vieglo vilkšanu. Visi arklu 
korpusi ir aprīkoti ar speciāli veidotiem lemešiem. Īpaši vei-
dotā forma samazina pretestību un nodrošina mierīgu vilk-
šanu. Pašasinošā zona ir veidota visnotaļ bieza, tādējādi 
ievērojami uzlabojot kalpošanas ilgumu.

  Visiem arklu korpusiem ir 
četrkārši izmantojama arkla sliede.

  “Mēs bijām ļoti apmierināti arī ar arkla korpusu WL 430. Stipri 
izliektā un garumā pavilktā vērstuve pilnīgi apgriež augsnes 
joslu un turklāt efektīvi atbrīvo vagu.”

(“Landwirt Österreich” praktiskais tests Cayros M 950 · 03/2019)

Nomaināmais gals

Lemeša smaile HD Lemeša korpuss HD

Uzmetināts
materiāls
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Cayros / Hektor / C-Pack

Arklu korpusi
Pareizais korpuss ir izšķirīgs

Arklu korpusi WY 400 WL 430 WX 400 WX 400 PE

Min. darba dziļums apm. (cm) 12 12 12 12

Maks. darba dziļums apm. (cm) 30 33 25 25

Maks. darba platums apm. (cm) 50 55 50 50

Piemērotība

Viegla, lipīga augsne (purvs)

Viegla augsne (smilts)

Vidēja augsne

Smaga augsne

Ļoti smaga augsne (māls)

Smaga, lipīga augsne (māršas augsne)

Nogāzes

Sasmalcināšana

Vagu dzīšana

Nepieciešamais vilces spēks

Augsnes pagriešana
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WXL 430 S 35 WXH 400 WST 430 STU 40 UN 400/UN 430

15 15 15 15 18 15/20

28 30 33 33 40 30/40

55 50 55 55 55 50

Arklu korpusi

Piemērotība: ļoti labi piemērots
labi piemērots
piemērots
mazāk labi piemērots
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Cayros / Hektor / C-Pack

  Vienkārša uzkarināšana uz traktora, izmantojot ātri savienojamu montāžas asi

  Vienkāršākā regulēšana ar pārskatāmu slīdošās daļas konstrukciju

  Loģiska un ērta vadības koncepcija

  Izcilas samazinātas nodilšanas īpašības un vieglu vilkšanu nosaka ļoti cieta un gluda virsma, pateicoties unikālajam 
©plus rūdīšanas paņēmienam

  Lieli aktivizēšanas spēki ar cirpes skrūvēm smagām un sausām augsnēm

  Perfekti darba rezultāti viesām prasībām, pateicoties dažādu arklu korpusu plašai izvēlei

  Katrreiz perfekta iespiešanās ar minimālām nolietojuma izmaksām, pateicoties grozāmam nomaināmajam galam

  Darbs bez aizsprostojumiem arī ar liela apmēra ražas atlikumiem

  Ilgs darbmūžs, pateicoties rāmja caurulēm bez metinātām šuvēm un ar lielu sieniņu biezumu

  Maksimāli ērts serviss

  Individuālu agregāta konfigurāciju nodrošina, izmantojot daudzpusīgu kombinējamo elementu sistēmu

Jūsu priekšrocību pārskats:

Cayros
No 2 lemešiem no 50 ZS 

līdz 6 lemešiem un maks. 380 ZS
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Cayros | Priekšrocību pārskats

Uzkarināmie maiņvērsējarkli Cayros M, XM, XMS, XS un XS pro ir pieejami ar 
2 līdz 6 lemešu arklu traktoriem no 50 līdz 380 ZS. Visiem Cayros arkliem sērijvei-
dā ir aizsardzība pret akmeņiem ar cirpes tapu un mehānisku darba platuma re-
gulēšanu četrās pakāpēs. Kā papildaprīkojums ir pieejams Cayros S ar pilnīgi au-
tomātisku hidraulisku aizsardzību pret akmeņiem un Cayros V ar hidraulisku 
darba platuma regulēšanu.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS
www.amazone.net/cayros

Apjomīgs arkla korpusu sortiments 

ar 8 arkla korpusiem ©plus rūdīšanas 
paņēmiens dilstošajām 

detaļām ar ilgu kalpošanas laiku
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Cayros / Hektor / C-Pack

Cayros M
Universālā vidējā klase

Cayros M 3-950   “Pamatojoties uz vieglu un kompaktu konstrukciju, arkls bija 
ļoti viegli velkams. Līdzenumā var braukt arī ar 80 ZS 
traktoriem.”

(“Landwirt Österreich” praktiskais tests Cayros M 950 · 03/2019)
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Cayros M

Cayros M ir universāli izmantojams arkls un piemērots plaši izplatītajai traktora 
klasei 88 kW/120 ZS. Ar ērto regulēšanas centru un daudzveidīgajām aprīkojuma 
iespējām der visām mazajām un vidējām saimniecībām.

Lemeši
Korpusu 

atstatums 
(cm)

Rāmja 
augstums 

(cm)

Darba platums 
(cm)

mehāniski hidrauliski

Cayros M 

Ar cirpes skrūves 
 drošinātāju vai 
pusautomātiku

2

95/102 78 36/40/44/48

–

3
32 – 52

4

Cayros M-S

Ar automātisku, hidrau-
lisku NonStop aizsardzī-
bu pret akmeņiem

2 85/95/102

78 36/40/44/48 2)

–

3 85 1)/95/102 32 – 52

4 85/95 –

1) Korpusu atstatums neattiecas uz Cayros V
2) Ja ir korpusu atstatums 85 cm, tad darba platums ir 32/36/40/44 cm

Pazīmes
  2, 3 vai 4 lemeši
  Paredzēts traktoriem līdz 

88 kW / 120 ZS
  Pagriežama ass, diametrs 80 mm, 

ar regulējamiem konisko rullīšu 
gultņiem: 

 –  Sērijveidā arkliem ar cirpes tapu 
un darba platumu ar pakāpēm

  Pagriežama ass, diametrs 90 mm: 
 –  Sērijveidā arkliem ar aizsardzību 

pret akmeņiem S un/vai darba 
platuma regulēšanu V

 –  Pēc izvēles arkliem ar cirpes tapu 
un darba platumu ar pakāpēm

  Augstas izturības rāmja caurule, 
120 x 100 x 8 mm

  Cirpes tapas aizsardzība pret ak-
meņiem, pusautomātiska aizsar-
dzība pret akmeņiem vai NonStop 
aizsardzība pret akmeņiem

  Izvēlei 2 korpusu atstatumi

Cayros M modeļu pārskats:

Arī speciālais žurnāls “Landwirt Österreich” Cayros M 3-950 veica plašu testēša-
nu. Papildus vienkāršai regulēšanai it īpaši bija ziņots arī par labu aruma rezultā-
tu praktiskajā testā. Pat nogāzēs un, neskatoties uz lieliem ražas atlikumiem, 
Cayros M 3-950 pārliecināja redakciju. Tika izcelta arī arkla vieglā vilkšana.

(salīdziniet “Landwirt Österreich” praktiskais tests Cayros M 950 · 03/2019)

  “Viegli velkams klasiskais modelis!”

Cayros M 2
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Cayros / Hektor / C-Pack

Cayros XM
Vidēji smags universāls risinājums

Cayros XM 4-950 VS
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Cayros XM

Kombinācijā ar attiecīga izmēra griešanās mehānismu un rāmi Cayros XM ir uni-
versāls talants darbam ar traktoriem līdz 103 kW/140 ZS. Ar rāmja augstumu līdz 
82 cm un korpusu atstatumu līdz 105 cm var bez problēmām iestrādāt arī lielus 
ražas atlikumus.

1) Korpusu atstatums neattiecas uz Cayros V

Pazīmes
  3 vai 4 lemeši
  Paredzēts traktoriem līdz 

103 kW / 140 ZS
  Pagriežama ass, diametrs 90 mm, 

ar regulējamiem konisko rullīšu 
gultņiem

  Augstas izturības rāmja caurule, 
150 x 100 x 8 mm

  Cirpes tapas aizsardzība pret ak-
meņiem vai NonStop aizsardzība 
pret akmeņiem

  Izvēlei 3 korpusu atstatumi (atkarī-
bā no modeļa)

Lemeši Korpusu 
atstatums 

(cm)

Rāmja 
augstums 

(cm)

Darba platums 
(cm)

mehāniski hidrauliski

Cayros XM 

Ar cirpes skrūves 
drošinātāju

3
85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 52

4

Cayros XM-S

Ar automātisku, hidrau-
lisku NonStop aizsardzī-
bu pret akmeņiem

3 85/95/105
78 36/40/44/48 32 – 52

4 85/95/105 1)

Cayros XM modeļu pārskats:

“Esot sajūsmā par demonstrāciju kaimiņu saimniecībā, toreiz izlēmām iegādāties 
4 lemešu Cayros XM 1050. Darbs mūs iespaidoja, īpaši augstā caurlaidība, kādu 
nodrošina tālu no pēdējā arkla korpusa uzmontētais platais balsta ritenis. 
Lēmums par Cayros XM iegādi noteikti bija pareizais lēmums!”, saka saimniecī-
bas vadītājs Damian Chyliński no Polijas dienvidaustrumiem.

  “Lēmums par Cayros XM iegādi 
bija pareizais lēmums!”

Cayros XM 4-V
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Cayros / Hektor / C-Pack

Cayros XMS
Augšējās vidējās klases Premium ierīce

Cayros XMS 4-1050 VS
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Cayros XMS

Īpaši prasmīgi konstruēts un ļoti ērti regulējams griešanās mehānisms, kā arī ār-
kārtīgi bagātā aprīkojuma daudzveidība padara Cayros XMS par daudzpusēji iz-
mantojamu universālo arklu traktoriem līdz 147 kW / 200 ZS.

Pazīmes
  3, 4 vai 5 lemeši (atkarībā no 

modeļa)
  Paredzēts traktoriem līdz 

147 kW / 200 ZS
  Pagriežama ass, diametrs 100 mm, 

ar regulējamiem konisko rullīšu 
gultņiem

  Augstas izturības rāmja caurule, 
150 x 100 x 8 mm 
(sienas biezums 12 mm, izmanto-
jot 5 lemešus)

  Cirpes tapas aizsardzība pret 
akmeņiem vai 
NonStop aizsardzība pret 
akmeņiem

  Izvēlei 3 korpusu atstatumi 
(atkarībā no modeļa)

Lemeši Korpusu 
atstatums 

(cm)

Rāmja 
augstums 

(cm)

Darba platums 
(cm)

mehāniski hidrauliski

Cayros XMS 

Ar cirpes skrūves 
drošinātāju

3

85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 524

5

Cayros XMS-S

Ar automātisku, hidrau-
lisku NonStop aizsardzī-
bu pret akmeņiem

3
85/95/105

78/82 36/40/44/48 32 – 524

5 85/95

Saimniecībā “Welpinghus”, kas atrodas Borgholchauzenā (Borgholzhausen) 
(Vācija), kopš 2017. gada sezonas izmanto Cayros XMS V. Aprīkots ar WL-430 ar-
kla korpusiem, arkls it īpaši pārliecina ar labiem darba rezultātiem. “Arkls labi ie-
virzās augsnē, neatkarīgi no tā, kādi ir apstākļi!”, saka saimniecības vadītājs 
Henrik Welpinghus. Viņu ļoti priecē tas, ka arkla korpuss, neskatoties uz lielisku 
vagu dzīšanu, ir ļoti viegli velkams.

  “Arkls ļoti labi tiek galā ar 
mainīgām augsnēm”

Cayros XMS modeļu pārskats:

Cayros XMS 5-V
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Cayros / Hektor / C-Pack

Cayros XS
Robusta augstākā klase

Cayros XS 5-1050 V
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Cayros XS

Cayros XS, kuru var izmantot pat ar 6 lemešiem, pārliecina ar augstu ražīgumu 
laukuma vienībās, kā arī ārkārtīgi funkcionālo un robusto uzbūvi. Piemērota trak-
toru klasei līdz 191 kW / 260 ZS, Cayros XS ir pareizā ierīce lielajām saimniecībām 
vai uzņēmējiem, kuri vēlas efektīvi un izdevīgi paveikt aršanas darbus.

Pazīmes
  4, 5 vai 6 lemeši (atkarībā no 

modeļa)
  Paredzēts traktoriem līdz 

191 kW / 260 ZS
  Pagriežama ass, diametrs 120 mm, 

ar regulējamiem konisko rullīšu 
gultņiem

  Augstas izturības rāmja caurule, 
150 x 150 x 8,8 mm 
(sienas biezums 12 mm, izmanto-
jot vismaz 5 lemešus)

  Cirpes tapas aizsardzība pret ak-
meņiem vai 
NonStop aizsardzība pret 
akmeņiem

  Izvēlei 3 korpusu atstatumi 
(atkarībā no modeļa)

Lemeši Korpusu 
atstatums 

(cm)

Rāmja 
augstums 

(cm)

Darba platums 
(cm)

mehāniski hidrauliski

Cayros XS 

Ar cirpes skrūves 
drošinātāju

4
95/105/115

82/90 36/40/44/48 32 – 555

6 95/105

Cayros XS-S

Ar automātisku, hidrau-
lisku NonStop aizsardzī-
bu pret akmeņiem

4 85/95/
105/115 1)

78/82 36/40/44/48 32 – 555

6 85/95/105 2)

1) Nav paredzēts mehāniskai darba platuma regulēšanai
2) Nav paredzēts hidrauliskai darba platuma regulēšanai

Cayros XS modeļu pārskats:

Arī “agrarheute” veica 5 lemešu Cayros XS 4+1 VS pamatīgu testēšanu ilgstošajā 
testā. Bez ērtās regulēšanas, izmantojot regulēšanas centru, redakcija uzslavēja it 
īpaši efektīvo arkla darbu. Turklāt praksē atklājās nomaināmā gala laba iespieša-
nās spēja, kā arī hidrauliskās NonStop aizsardzības pret akmeņiem 
drošā darbība un regulēšana.

(salīdziniet “agrarheute” ilgstošais tests Cayros XS 4+1 VS · 03/2019)

  “Ilgstošajos testos pārliecināja viegla vadāmība un 
labs aruma rezultāts”

Cayros XS 5-V
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Cayros / Hektor / C-Pack

Cayros XS pro
Spēcīgākais uzkarināmais arkls lieljaudas traktoriem

Cayros XS pro 6-950 VS
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Cayros XS pro

Visnotaļ robustā griešanās mehānisma, rāmja un dīseles konstrukcija padara 
Cayros XS pro par lieljaudas ierīci, kas noder lielās saimniecībās, darbuzņēmējiem 
vai starpuzņēmumu vajadzībām. Korpusu atstatumi līdz 115 cm, kā arī rāmja 
augstums līdz 90 cm padara Cayros XS pro nepārspējamu arī lielu ražas atlikumu 
gadījumā.

Pazīmes
  4, 5 vai 6 lemeši (atkarībā no 

modeļa)
  Paredzēts traktoriem līdz 

279 kW / 380 ZS
  Pagriežama ass, diametrs 120 mm, 

ar regulējamiem konisko rullīšu 
gultņiem

  Augstas izturības rāmja caurule, 
200 x 150 x 10 mm

  Cirpes tapas aizsardzība pret ak-
meņiem vai 
NonStop aizsardzība pret 
akmeņiem

  Izvēlei 3 korpusu atstatumi 
(atkarībā no modeļa)

1) Nav paredzēts mehāniskai darba platuma regulēšanai
2) Nav paredzēts hidrauliskai darba platuma regulēšanai

Lemeši
Korpusu 

atstatums 
(cm)

Rāmja 
augstums 

(cm)

Darba platums 
(cm)

mehāniski hidrauliski

Cayros XS pro 

Ar cirpes skrūves 
drošinātāju

4
95/105/115

82/90 36/40/44/48 32 – 555

6 95/105

Cayros XS pro-S

Ar automātisku, hidrau-
lisku NonStop aizsardzī-
bu pret akmeņiem

4
95/105/115 1)

78/82 36/40/44/48 32 – 555

6 95/105 2)

Cayros XS pro modeļu pārskats:

  Augstākās klases dziļuma vadība
  Pateicoties plašam balsta riteņu sortimentam, Cayros 

dziļuma vadību var veikt ļoti individuāli. Pateicoties da-
žādām piestiprināšanas iespējām un daudzajiem rite-
ņiem, balsta riteni var optimāli pielāgot praktiskajām 
vajadzībām. Izvēlieties perfekto balsta riteni no vienkār-
ša metāla riteņa līdz kombinētajam ritenim.

Cayros XS pro 5-V
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Cayros / Hektor / C-Pack

Cayros uzkarināmi arkli
Atvieglota vadība!

  “Regulēšanas centrs ir kompakts un pārskatāms.”
(“agrarheute” ilgstošais tests Cayros XS 4+1 VS · 03/2019)
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Cayros | Regulēšanas centrs

Regulēšanas centrs
Loģisks un ērts

Loģiska arkla regulēšana

Vienkārši un ātri!

Hidrauliskā priekšējās vagas regulēšana

Perfekta arkla regulējuma pamats ir vienkārši saprotama un 
loģiska regulēšanas sistēma. Pareizs arkla regulējums pavi-
sam vienkārši nozīmē ražošanas izmaksu samazinājumu, jo 
perfekts regulējums ārkārtīgi pozitīvi ietekmē nodilumu un 
degvielas patēriņu. Sevi pierādījusī Cayros arklu slīdošās 
daļas konstrukcija šo prasību izpilda pavisam īpašā veidā.

Arkla precīzo regulēšanu var iedalīt 
šādās darbībās:

Noregulējiet arkla darba dziļumu, 
izmantojot balsta riteni un traktora 
apakšējos vilcējstieņus.

1   Noregulējiet slīpumu, izmantojot 
regulēšanas vārpstas uz balsta 
kronšteina.

2   Noregulējiet vilces punktu. 
Augšējais vilcējstienis ir vērsts tieši 
braukšanas virzienā.

3   Noregulējiet pirmā korpusa darba 
platumu, izmantojot slīdošās daļas 
vadotni.

Papildaprīkojumā ir pieejama pirmā korpusa darba platuma 
pielāgošanas funkcija tiešā veidā no traktora kabīnes, 
izmantojot divkāršas darbības hidraulisko cilindru. Tā no-
drošina augstu regulēšanas ērtumu, it īpaši nogāzēs, ļoti 
mainīgu augšņu vai biežas traktoru maiņas gadījumā.

Regulēšanas centrs Cayros Regulēšanas centrs Cayros V
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Darba platuma regulēšana
Ērti un uzticami
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Cayros | Darba platuma regulēšana

Viegli regulējams

Cayros – 
Mehāniski precīza

Cayros V priekšrocības

Cayros V – 
Ērta hidraulika

Sērijveida darba platuma regulēšana norit 4 pakāpēs, 
manuāli grozot dīseles elementus. Tādējādi ir iespējams 
vienkārši pielāgot ierīci dažādiem apstākļiem (augsnes aps-
tākļiem, traktoram utt.). Regulējot darba platumu, automā-
tiski tiek regulēti arī priekšapstrādes rīki un balsta riteņi. 
Papildu pielabošana nav nepieciešama.

  Vienkārša regulēšana ar priekšējās vagas, vilces punkta 
un piederumu automātisko pielāgošanu, noregulējot 
darba platumu – nav nepieciešama manuālā labošana

  Griešanās punktu optimāls sviras izvietojums nodrošina 
nelielus regulēšanas spēkus un gultņu noslogojumu, un 
līdz ar to mazāku nodilumu un ilgāku darbmūžu

  Dīseles stiprinājuma griešanās punkti atrodas ārpus 
rāmja caurules, tā ka ar papildu urbumiem netiek pie-
ļauta rāmja caurules izturības samazināšana

  Griešanās punktu minimizēšana un līdz ar to nodiluma 
un apkopes izmaksu minimizēšana

  CONNEX bukšu izmantošana nodrošina ilgāku 
darbmūžu

Cayros V arkliem darba platuma regulēšana norit laideni un 
hidrauliski no traktora. Ļoti labi redzams rādījums, kas sastāv 
no skalas un rādītāja, informē vadītāju par noregulēto darba 
platumu. Pateicoties Cayros V integrētajai kinemātikai, auto-
mātiski tiek noregulēti arī vilces punkts, pirmā korpusa darba 
platums, visi priekšapstrādes rīki un balsta ritenis.

Darba platuma mehāniskā regulēšana

CONNEX bukses
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Perfekts līdz pēdējai detaļai

Rāmju pievirzīšana – 
Vienkārša griešanās ar Memory cilindru

Lielākam klīrensam arkla griešanas laikā, kā arī, lai nodroši-
nātu mierīgāku griešanos, visus arklus ir iespējams aprīkot 
ar rāmja pievirzīšanas funkciju. Tādējādi arkla rāmis pirms 
griešanās procesa automātiski pagriežas traktora vidusdaļas 
virzienā un pēc arkla griešanās beigām atkal atgriežas savā 
sākotnējā darba pozīcijā. Šī smaguma centra pārvietošana 
papildus novērš traktora celšanas mehānisma noslogojumu 
un samazina apgāšanās risku nogāzēs.

Jūsu priekšrocības

  Liels klīrenss arkla apgriešanās laikā
  Mierīga griešanās
  Traktora celšanas mehānisma noslogojuma samazināšana
  Apgāšanās riska samazināšana

Cayros

Cayros V

Cayros V arklus pēc izvēles var aprīkot ar Memory cilindru ar 
peldošu virzuli, kurš vienlaikus ir kā pievirzīšanas cilindrs
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Cayros | Rāmja pievirzīšana | Pagriešanas hidraulika | Elastīgā apakšējo vilcējstieņu ass

Komfortabla pagriešanas hidraulika Elastīga apakšējo vilcējstieņu ass

Visiem Cayros arklu griešanās mehānismiem ir divkārša ci-
lindra nodrošināta grozīšanas iespēja ar automātisku pārs-
lēgšanos. Līdz ar to arkla pagriešana noris mierīgi un 
nesaraustīti.

Visiem uzkarināmajiem torņiem ir gareniskas atveres aug-
šējā vilcējstieņa nostiprināšanai, izmantojot kurus, arkla un 
traktora savienoto transportlīdzekli var optimāli pielāgot 
augsnes nelīdzenumiem.

Caurejošā apakšējo vilcējstieņu ass ir īpaši elastīga un opti-
māli uzņem visas svārstības darba, bet it īpaši transportēša-
nas brauciena laikā. Turklāt apakšējo vilcējstieņu asi var ātri 
sajūgt bez darbarīkiem, tādējādi atvieglojot pievienošanu 
pie traktora.

Pēc izvēles integrētās ātri savienojamās lodītes garantē ērtumu un 
drošību

Optimāla spēka pārnese arī atšķirīgiem traktoriem, izmantojot 4 
dažādus pievienošanas punktus augšējam vilcējstienim

Cayros griešanās mehānismu pārskats

Griešanās mehānisma modelis M XM XMS XS/XS pro
XS/XS pro

pastiprināts variants

∅∅ pagriežama ass 80 90 100 120

Gultņi Konisko lodīšu gultņi

Augšējā vilcējstieņa pozīcijas 3 (2 x gareniskās atveres) 4 (3 x gareniskās atveres)

Uzkarināšanas kategorija 2 vai 3N 3N vai 3 3N, 3 vai 4N

Izmantošana ar 

M Sērijveidā Pēc izvēles

M (pusautomātika) Pēc izvēles

M (V, S, VS modeļi) Sērijveidā

XM (visi modeļi) Sērijveidā

XMS (visi modeļi) Sērijveidā

XS/XS pro (visi modeļi) Sērijveidā 
Sērijveidā 

ar 6 lemešiem 
Pēc izvēles ar XS
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Labākais risinājums ikvienai prasībai!
Lielāka daudzveidība – Lielākas izmantošanas iespējas

Priekšā novietoti balsta riteņi 
ar svārsta mehānismu

Divkāršais balsta 
ritenis

Divkāršais balsta 
ritenis

Piepūšamas 
riepas AS profils

Piepūšamas 
riepas 

Piepūšamas 
riepas

Piepūšamas 
riepas AS profils

Diametrs 500 mm 600 mm 580 mm 600 mm 680 mm 690 mm
Platums 185 mm 220 mm 270 mm 220 mm 250 mm 320 mm

Modelis Lemeši 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
Cayros M x x 1) x 1)

S modeļi / V modeļi x x 1) x 1)

VS modeļi
Cayros XM x x x 1) x 1) x 1)

S modeļi / V modeļi x x x 1) x 1) x 1)

VS modeļi x x x 1) 2) x 1) 2) x 1) 2)

Cayros XMS x x x 1) x 1) x 1) x 1) x 1) x 1)

S modeļi x x 1) x 1) x 1) x 1) x 1) x 1)

V modeļi x x x 1) x 1) x 1) x 1) x 1) x 1)

VS modeļi x x 1) 2) x 1) 2) x 1) 2) x 1) 2)

Cayros XS x x x x 2) x x 2)

S modeļi x X x 2) 4) x x 2) 4)

V modeļi x x x x 2) 4) x x 2) 4)

VS modeļi x x *) x 2) 3) x *) x 2) 3)

Cayros XS pro x x 2) x x 2)

S modeļi x x
V modeļi x x 2) x x 2)

VS modeļi x *) x *)

Balsta riteņi ar svārsta mehā-
nismu 
aizmugurē

Metāls Piepūšamas riepas Piepūšamas riepas Piepūšamas riepas 
AS profils

Diametrs 500 mm 600 mm 680 mm 690 mm
Platums 185 mm 220 mm 250 mm 320 mm

Modelis Lemeši 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
Cayros M x x x x x x

S modeļi x x x x x x
V modeļi x x x x
VS modeļi x x

Cayros XM visi modeļi x x x x
Cayros XMS x x x x x x x x x

S / V modeļi x x x x x x x x x
VS modeļi x x x x x x

Cayros XS visi modeļi x x x
Cayros XS pro visi modeļi x x x

x 1) no 95 cm korpusu atstatuma
x 2) nav ar 115 cm korpusu atstatumu

x 3) ar adapteri optimizētajai rāmja pagriešanai
x 4) maksimāli 95 cm korpusu atstatums ar aizsardzību pret akmeņiem

x *) nav ieteicams
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Cayros | Balsta riteņi

Kombinētie riteņi 
aizmugurē

Piepūšamas 
riepas

Piepūšamas riepas Piepūšamas 
riepas

Piepūšamas 
riepas 

AS profils

Piepūša-
mas riepas

Piepūša-
mas riepas

Piepūša-
mas riepas 
AS profils

Ar vienu kātu Ar diviem kātiem
Diametrs 550 mm 600 mm 680 mm 690 mm 600 mm 680 mm 690 mm
Platums 160 mm 220 mm 250 mm 320 mm 220 mm 250 mm 320 mm

Modelis Lemeši 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 6 5 6 5 6
Cayros M x x x x x x

S modeļi x x x x x x
V modeļi x x x x
VS modeļi x x

Cayros XM visi modeļi x x x x
Cayros XMS x x x x x x x x x

S / V modeļi x x x x x x x x x
VS modeļi x x x x x x x x x

Cayros XS x x x x x x x x x
V modeļi x x x x x x x x x
S / VS modeļi x x x x x x x x x

Cayros XS pro x x x x x x x x x
V modeļi x x x x x x x x x
S / VS modeļi x x x x x x x x x

  “Arājiem, kas nevēlas pieņemt kompromisus, Amazone piedā-
vā pagriešanas adapteri balsta riteņiem ar svārsta mehānismu. 
Līdz ar to riteni pagriež aiz pēdējā lemeša – lieliska iespēja!”

(“Landwirt Österreich” praktiskais tests Cayros M 950 · 03/2019)

  “Transportēšana uz kombinētā riteņa labi padodas, 
un arkls kustās pa ceļu rūpīgi aiz traktora.”

(“agrarheute” ilgstošais tests Cayros XS 4+1 VS · 03/2019)

  “Arkla apgriešana noris ļoti saudzīgi, pateicoties regulē-
jamai, hidrauliskai amortizācijai.”
(“Landwirt Österreich” praktiskais tests Cayros M 950 · 03/2019)

  Speciālais aprīkojums – pagriešanas adapteris
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Aprīkojums visām prasībām
Pareizais risinājums speciāli visiem pieprasījumiem

Pateicoties kombinētajam ritenim un labi redzamajam apgaismojumam braukšanai 
ceļu satiksmē, Cayros ir droša arī uz ceļa
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Cayros | Aprīkojums

Apakšējo vilcējstieņu ass adapteris 
lielākam pacelšanas augstumam

Lai nodrošinātu palielinātu arkla pacelšanas augstumu, 
visas apakšējo vilcējstieņu asis iespējams aprīkot ar papil-
daprīkojumā pieejamu adapteri, kas pārvieto apakšējo vil-
cējstieņu asi dziļākā pozīcijā un tādējādi izcelšanas laikā no-
drošina lielāku klīrensu. Apakšējo vilcējstieņu asi jebkurā 
laikā var uzstādīt pēc tam.

Zemaugsnes rēdze 
dziļai uzirdināšanai

Noteiktos atrašanās vietas apstākļos var būt nepieciešama 
līmeņa uzirdināšana zem arkla korpusa darba dziļuma. 
Irdināšanas rēdzes var regulēt augstumā un ir veidotas tā, 
lai tās ar zemām nolietojuma izmaksām varētu vienkārši 
nomainīt.

Apgaismojums 
lielākai drošībai ceļa satiksmē

Visi arkli, ja tos nepieciešams transportēt ceļu satiksmē, 
ir jāaprīko ar apgaismojumu braukšanai ceļu satiksmē. 
Pēc izvēles ar novirzīšanu pa kreisi (transportēšanas brau-
cienam ar arklu darba pozīcijā) vai arī ar uzstādīšanu abās 
pusēs, ja izmanto transportēšanas balsta riteni, šis apgais-
mojums sniedz drošību ceļu satiksmē.

Apgaismojums ir viegli demontējams, un darbam laukā to var ātri 
un vienkārši noņemt
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Augsnes blīvētāja plecs
Visiem Cayros-arkliem

Cayros ar iebūvētu augsnes blīvētāja plecu, C-Pack 900 S un
izciļņu disku blīvētāju 550
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Cayros | Augsnes blīvētāja plecs

Kombinētajai izmantošanai ar arklu un grozāmajiem aug-
snes blīvētājiem visi Cayros arkli ir aprīkojami ar hidrauliski 
atbloķējamu augsnes blīvētāja plecu. Pateicoties tiešam sa-
vienojumam ar uzkarināmā arkla pagriešanas hidrauliku, 
nav nepieciešama papildu vadības ierīce.

Augsnes blīvētāja pleci ir nostiprināti tieši uz griešanās me-
hānisma, ar lielu priekšrocību, ka netiek ietekmēts arkla vil-
ces punkts. Visi augsnes blīvētāja pleci ir aprīkoti ar atspe-
rotu satvērēju, kas slāpē augsnes blīvētāja aizķeršanās 
rezultātā radušos noslogojuma maksimumus.

Braukšanai ceļu satiksmē blīvēšanas plecu var pavisam 
vienkārši novietot transportēšanas stāvoklī, nofiksējot tapu, 
tā ka ir iespējama droša transportēšana.
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Arkls-augsnes blīvētājs
Palieliniet savu efektivitāti!

Nolīdzināšana un mērķtiecīga augsnes 
nostiprināšana vienā darba gājienā

Lai sagatavotu tīrumu vēlākai sējai, pēc arkla darba ideāli ir 
veikt mērķtiecīgu augsnes nostiprināšanu. Daudzos gadīju-
mos nav laika nogaidīt augsnes nogulšanos pēc aršanas un 
dabīgais irdenums neizveidojas, tāpēc optimālam risināju-
mam tiek piedāvāta divu darba gājienu kombinācija. 

Smags augsnes blīvētājs ar disku veltni kombinācijā ar ark-
lu nodrošina dziļu augsnes nostiprināšanu, sasmalcina rup-
jas augsnes pikas un novērš augsnes izžūšanu.
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Cayros | C-Pack un izciļņu disku blīvētājs

C-Pack 900 S un 
izciļņu disku blīvētājs 550

C-Pack 900 S Izciļņu disku blīvētājs 550

Pateicoties lielajam diska diametram 900 mm apmērā, 
augsnes blīvētājs ir īpaši viegli velkams. Apļa veltnim ir 
36° spārna profils, kas smagās augsnēs garantē dziļu augsnes 
nostiprināšanu un niecīgu iegrimšanu. Ar apļa veltnī integrē-
to plecu augsnes blīvētājs vieglās augsnēs sasniedz 42° kon-
taktvirsmas leņķi, kas garantē optimālu augsnes blīvētāja 
balstu un iedarbību dziļumā. Ar šo diska profilu ir iespējams 
nodrošināt īpaši universālu izmantošanu dažādās augsnēs. 
Augsnes blīvētāja konstrukcija bez rumbas ļauj modulāri pa-
plašināt darba platumu, pret nodilumu izturīgās tīrīšanas 
lentes nodrošina ekspluatāciju bez aizsprostojumiem.

Lai intensīvi nolīdzinātu un sadrupinātu augsni, pie 
C-Pack 900 S pēc izvēles papildus var uzstādīt izciļņu disku 
blīvētāju. Izciļņu diski ar 550 mm diametru arī ir veidoti bez 
rumbas un ļauj veikt modulāru paplašinājumu. Augsnes 
blīvētāja vienkāršā transportēšana ir visnotaļ ērta un klien-
tiem draudzīga. Vienkārši sabīdot C-Pack un izciļņu disku 
blīvētāju, tos automātiski nofiksē braukšanai ceļu satiksmē.

  Universāls diska profils ar 36° sāna leņķi un papildu 
integrētu plecu. Diska diametrs 900 mm

  Diska konstrukcija bez rumbas ļauj modulāri paplašināt 
darba platumu

  Integrētas tīrīšanas lentes darbam bez izsprostojumiem

Paplašināms ar
  Izciļņu disku blīvētājs intensīvai nolīdzināšanai, kā arī 

sasmalcināšanai
  Visvienkāršākā pārslēgšana no darba uz transportēšanas 

stāvokli

Jūsu priekšrocību pārskats
Augsnes blīvētāja C-Pack 900 S 
tehniskie dati

Modelis C-Pack 
2400-900 S

C-Pack 
2600-900 S

C-Pack 
2800-900 S

C-Pack 
3000-900 S

Darba platums (m) 2,40 2,60 2,80 3,00

Augsnes blīvētāja 
disku skaits

12 13 14 15

Svars bez aizmugurē 
pievienotajiem 
elementiem (kg)

apm. 1300 apm. 1400 apm. 1450 apm. 1550

∅∅ disku blīvētājs (mm) 900

Augsnes blīvētāja 
disku attālums (mm)

200

Svars ar izciļņu disku 
blīvētāju (kg)

apm. 2000 apm. 2100 apm. 2250 apm. 2350

∅∅ izciļņu disku 
blīvētājs (mm)

550

Izciļņu disku 
attālums (mm)

160
Smaga augsne
Spārna balsts

Viegla augsne
Pleca balsts

36° 42°
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Cayros / Hektor / C-Pack

  Spēcīgs un izturīgs uzkabināmais rotējošais arkls ar augstu lietošanas drošību

  Sērijveidā pieejamā hidrauliskā priekšējās vagas regulēšana nodrošina pastāvīgi optimālu arkla regulēšanu

  Izcilas samazinātas nodilšanas īpašības un viegli velkams arkla korpuss, pateicoties unikālajam ©plus rūdīšanas 
paņēmienam

  Liela piemērotu arkla korpusu izvēle dažādiem apstākļiem un prasībām

  Mierīgi un materiālu saudzējoši pagriešanās procesi, pateicoties pagriešanas ierīcei ar hidraulisko gala stāvokļa slapēšanu

  Lielizmēra uzkabināmais rats nodrošina precīzu dziļuma vadību un optimālu augsnes aizsardzību

  Maksimāla drošība un ērtums transportēšanas laikā, pateicoties sērijveidā pieejamam riteņa atsperojumam

  Stabils arkla rāmis ar iespēju to paplašināt par vienu lemesi

  Cirpes tapas-dīseles mezgls ar vislielākajiem aktivizēšanas spēkiem prasīgiem augsnes apstākļiem

  Hidrauliskā NonStop aizsardzība pret akmeņiem ar lielu pacelšanas augstumu un papildu cirpes skrūvi

Jūsu priekšrocību pārskats:

Hektor No 6 lemešiem
līdz 8 lemešiem un maks. 360 ZS
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VAIRĀK INFORMĀCIJAS
www.amazone.net/hektor

Hektor | Priekšrocību pārskats

Apjomīgs arkla korpusu sortiments 

ar 8 arkla korpusiem
©plus rūdīšanas 
paņēmiens dilstošajām 

detaļām ar ilgu kalpošanas laiku
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Uzkabināmais rotējošais arkls Hektor
Visaugstākajām prasībām
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Hektor

Patiesi labs darbs!
AMAZONE Hektor

Ar Hektor AMAZONE piedāvā uzkabināmu rotējošo arklu ar 6 līdz 8 korpusiem un 
mehānisku darba platuma regulēšanu no 38 līdz 50 cm. Paredzēts prasīgiem eks-
pluatācijas apstākļiem, bet vienkārši lietojams un regulējams, Hektor ir izturīgs 
arkls ar augstu lietošanas drošību.

Pazīmes
  6, 7 vai 8 lemeši
  Paredzēts traktoriem līdz 

265 kW / 360 ZS
  Augstas izturības rāmja caurule, 

150 x 150 x 12 mm
  Sērijveida hidrauliskā priekšējās 

korpusa platuma regulēšana
  Cirpes tapas aizsardzība pret 

akmeņiem vai hidrauliska NonStop 
aizsardzība pret akmeņiem

Lemeši Korpusu 
atstatums 

(cm)

Rāmja 
augstums 

(cm)

Darba platums 
(cm)

mehāniski

Hektor 1000 

Ar cirpes tapas aizsar-
dzību pret akmeņiem

6

100 82 38/42/46/507

8

Hektor 1000 S

Ar automātisku, hidrau-
lisku NonStop aizsardzī-
bu pret akmeņiem

6

100 78/82 38/42/46/507

8

Hektor modeļi pārskata veidā:
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Vienkāršs un precīzs

Pateicoties transportēšanas ātrumam līdz 40 km/h, Hektor var ātri pārvietot uz nākamo zemesgabalu

40 km/h
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Hektor | Rāmis | Pagriešanas ierīce | Dziļuma vadība

Arkla aizmugurējā šķautne veido izturīgu rāmi, kura izmēri 
ir 150 x 150 x 12 mm. 100 cm lielais korpusu atstatums un 
82 cm lielais rāmja augstums nodrošina lielas atstarpes pat 
lielāka izmēra augiem. Ar mehānisku pakāpjveida 38, 42, 46 
vai 50 cm darba platuma regulēšanu, Hektor var pielāgot 
dažādām situācijām attiecībā uz traktoru un augsni.

  Aršana bez aizsprostojumiem arī ar lielāka apmēra 
ražas atlikumiem

  Pēc vēlēšanās paplašināms rāmis

Kā priekšējais savienojums starp arkla rāmi un pagriešanas 
ierīci, jaunā svārstīgā sistēma nodrošina maksimālu sliedes
saglabāšanu un optimālu savienotā transportlīdzekļa vilk-
šanas līniju. Pagriešanas cilindri ar hidraulisko gala stāvokļa 
slapēšanu garantē mierīgu un viendabīgu arkla pagriešanas 
procesu.

  Ērta un saudzīga pagriešana

Robusts rāmis Saudzīga pagriešanas ierīce

Kombinācijā ar traktoru Precīza dziļuma vadība

Īpaši praktiska ir Hektor novietošanas pozīcija transportēša-
nas stāvoklī. Tā kā slīpuma regulēšana neietekmē apakšējo 
vilcējstieņu ass pozīciju, īpaši ērta ir arkla piestiprināšana 
pie traktora un tā noņemšana. Apakšējo vilcējstieņu ass pēc 
izvēles ir izstrādāta 3. vai 4N. kategorijā.

  Ērta pievienošana pie traktora
  Ļoti kompakta novietošanas pozīcija

Lielizmēra uzkabināmais rats (500/45 – 22,5) nozīmē opti-
mālu augsnes piedziņu un precīzu dziļuma vadību pat sa-
režģītos apstākļos. Tīrītājs uzticami attīra riteni. 
Uzkabināmais rats ir novietots rāmja sānos, lai būtu iespē-
jams art līdz pat bloka robežām. Sērijveidā pieejamais uzka-
bināmā rata hidropneimatiskais atsperojums nodrošina 
maksimālu drošību un visaukstāko braukšanas komfortu 
pārvadāšanas laikā.

  Droša un ērta transportēšana
  Uzticama dziļuma vadība
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Ērts līdz smalkākajai detaļai

  Kā speciālais aprīkojums ir pieejams šaurāks uzkabinā-
mais rats, kas arī ļoti lipīgos apstākļos nodrošina augstu 
lietošanas drošību.
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Hektor | Arkla regulēšana

Tā kā arkla regulēšanu var veikt īpaši ērti, iespējams pastā-
vīgi sasniegt ļoti labus darba rezultātus. Optimāli noregu-
lēts arkls pie tam samazina degvielas patēriņu un nodilu-
mu. Hektor regulēšana bez darbarīkiem, ērti un pārskatāmi 
notiek trīs posmos.

1   Darba dziļums tiek regulēts pie uzkabināmā rata laideni 
un bez darbarīkiem.

2   Arkla slīpuma regulēšana tiek veikta bez darbarīkiem un 
atsevišķi labajai un kreisajai pusei.

3   Sērijveidā pieejamā hidrauliskā priekšējās vagas regulē-
šana, tieši un ātri reaģējot, maina pirmā arkla korpusa 
darba platumu un pielāgo to traktora sliedes iekšējam 
platumam. Tas nodrošina rūpīgu vagas savienojumu, 
un ir īpaši praktiski, mainoties augsnēm un traktoriem.

  Ļoti praktiski biežas traktoru maiņas gadījumā 
vai nogāzēs

  Īpaši rūpīgs vagas savienojums

Arkla regulēšana

Darba dziļuma regulēšana pie uzkabināmā rata

Arkla slīpuma regulēšana Hidrauliskā priekšējās vagas regulēšana
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Šādi spriež praksē – 
Arkli darbībā

Papildu labai pieredzei ar jau izmantotajiem AMAZONE ag-
regātiem un iepriekšējo Vogel&Noot ražoto arklu, it sevišķi 
arkla korpusi pārliecināja saimniecību Düfelsiek par Cayros 
XMS V iegādi. Cerības nebija pieviltas. Tieši pretēji. “Cayros 
mūsu saimniecībā vienmēr devis izcilu aršanas sniegumu 
un lielisku darba rezultātu, arī ražas atlikumu tiešajā iestrā-
dē pēc graudu kukurūzas (agrāk bez mulčēšanas)” saka 
saimniecības vadītājs. Manuprāt, tas ir it sevišķi “izcilā le-
meša” sasniegums. Tāpat praktiski saimniecības vadītājs 
vērtē arkla korpusa ļoti labo vagu dzīšanu, kas ļauj art ar 
710. izmēra riepām. Turklāt lietošanu ārkārtīgi ekonomisku 
padara it sevišķi arkla vieglā vilkšana. Turklāt ikdienas dar-
bu atvieglo Cayros vienkāršā regulēšana. “Ar mašīnu es varu 
nešauboties sūtīt uz lauka jebkuru darbinieku”, piebilst 
saimniecības vadītājs.

  “Lielisks 
darba rezultāts”

  Jörg Düfelsiek sava Cayros XMS V ar 5 lemešiem ar WL-430 
arkla korpusu priekšā – “tieši pareizais variants manām 
augsnēm”

  “Lielisks darba rezultāts, arī ražas atlikumu iestrādē pēc graudu 
kukurūzas.”

Saimniecība:  Agrārā saimniecība 
“Düfelsiek”

Darbības virzieni:  Labības audzēšana, 
barokļi, 
biogāzes iekārta

Atrašanās vieta:  Brockhagen, 
Ostwestfalen-Lippe, 
Nordrhein-Westfalen, Vācija

Klimatiskie apstākļi:  Nokrišņi 
700 mm/gadā

Platības: 180 ha
no tām aramās:  60 ha/gadā pēc kukurūzas 

ziemājiem

Augsnes:  Pārsvarā smilšaina augsne, 
daļēji mālaina augsne

Lietojamā mašīna:  Uzkarināms rotējošais arkls 
Cayros XMS V, ar 5 leme-
šiem, WL 430 arkla korpuss
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Šādi spriež praksē

“Mums nav bijis ne sūdzību, ne problēmu, ne atteices!”, 
saka saimniecības vadītājs Aleksejs Novičihins (Alexey 
Novichihin) no agrārās saimniecības Baskakowo OOO. 
Saimniecības platības atrodas Tulas apgabala dienvidos 
Volovo rajonā Krievijā. Augsnēs, pārsvarā melnzeme, Hektor 
parādījis pārliecinoši efektīvu darba sniegumu. Ražas atli-
kumus vienmēr varēja akurāti ieart. Saimniecības vadītājam 
īpaši patīk arkla vienkāršā regulēšana. Aprīkots ar cirpes ta-
pas aizsardzību pret akmeņiem, 8 lemešu uzkabināmais ro-
tējošais arkls 2018. gada sezonā uzticami paveica 1900 ha 
platības apstrādi. “Ar mazliet nekā 30 % mazāku nepiecieša-
mo vilces spēku, salīdzinot ar iepriekšējo arklu, var ievēroja-
mi samazināt ekspluatācijas izmaksas”, priecājas saimniecī-
bas vadītājs.

  “Mašīna valdzina ar loģisko un 
vienkāršo regulēšanu”

  Ar 8 lemešu Hektor 1000 aiz traktora Kirovec vairs nekas 
netraucē augstam ražīgumam laukuma vienībās!

Saimniecība:  Agrārā saimniecība 
Baskakowo OOO

Darbības virzieni:  Labības audzēšana, 
tītaru nobarošana

Atrašanās vieta:  Tulas apgabala dienvidi 
Volovo rajons

Klimatiskie apstākļi:  Nokrišņi 
490 – 520 mm/gadā

Platības: Pavisam virs 7000 ha
no tām aramās: 1900 ha / 2018. gada sezona

Augsnes: Melnzeme

Lietojamā mašīna:  Uzkabināms rotējošais arkls 
Hektor 1000, ar 8 lemešiem



Original 
az

Verschleißteilkatalog
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue pièces d‘usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

4. Auflage
4th edition
4e édition

MI8156_Cayros_Hektor_C-Pack_08_2020_6c_de_221030.indd   52 02.11.20   08:39 MI8156_Cayros_Hektor_C-Pack_08_2020_6c_de_221030.indd   53 02.11.20   08:39

Cayros / Hektor / C-Pack

AMAZONE serviss – vienmēr jūsu tuvumā
Mūsu mērķis ir klientu apmierinātība

AMAZONE SmartService 4.0
Arvien sarežģītāku iekārtu tehnoloģiju vidē AMAZONE izmanto 
SmartService 4.0, lai nodrošinātu virtuālo un papildināto reali-
tāti un digitālos medijus apkalpošanas, apmācību un tehniskās 
apkopes darbā.

1  SmartTraining: Apmācības un instruktāžas kompleksajām 
mašīnām, izmantojot virtuālās realitātes (VR) tehnoloģiju.

2   SmartLearning: Interaktīva vadītāju apmācība lietotājam par 
kompleksu iekārtu apkalpošanu (www.amazone.net).

3  SmartInstruction: Remonta vai apkopes norādes Augmented 
Reality (AR) un mobilajām gala ierīcēm.

4   SmartSupport: Tiešs servisa tehniķa atbalsts uz vietas 
Augmented Reality (AR) un mobilajām gala ierīcēm.
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AMAZONE serviss

VDMA kampaņa: 
Pro-Original

Līdz ar arklu ražošanas uzņēmuma Vogel & Noot 
pārņemšanu tiek nodrošināta arī vecāku arkla modeļu 
apgāde ar rezerves daļām ekskluzīvi caur AMAZONE izplatītājiem. 

Jūsu mašīnas darbojas ekstrēmos apstākļos! AMAZONE re-
zerves un dilstošo daļu kvalitāte garantē uzticamību un 
drošību, kas nepieciešama efektīvai augsnes apstrādei, pre-
cīzai sējai, profesionālai mēslošanai un veiksmīgai augu 
aizsardzībai.

Tikai oriģinālo rezerves un dilstošo daļu funkcijas un izturī-
ba ir precīzi izstrādātas atbilstīgi AMAZONE mašīnu vajadzī-
bām. Tas garantē optimālu darba rezultātu. Oriģinālo daļu 
izmantošana par atbilstošām cenām vienmēr atmaksājas.

Labāk uzreiz izvēlieties 
oriģinālu

Oriģinālo rezerves un dilstošo daļu priekšrocības:
  kvalitāte un uzticamība;
  inovācija un veiktspēja;

tūlītēja pieejamība;
  liela lietotās mašīnas tālākpārdošanas vērtība.

Tāpēc izlemiet par 
labu oriģinālam!

Mūsu pasaules rezerves daļu loģistikas sistēmas pamats ir 
rezerves daļu noliktava Teklenburgā-Lēdenē (Tecklenburg-
Leeden). Tas nodrošina optimālu rezerves daļu pieejamību 
arī vecākām mašīnām.

Ja rezerves daļas, kas atrodas rezerves daļu centra krājumos 
Teklenburgā-Lēdenē (Tecklenburg-Leeden), tiek pasūtītas 
rezerves daļu noliktavā līdz pulksten 17, tās nosūta no no-
liktavas jau tajā pašā dienā. Mūsu modernā noliktavu sistē-
ma atlasa un komplektē 40000 dažādu rezerves un dilstošo 
daļu. Katru dienu mūsu klientiem tiek nosūtīti līdz pat 800 
pasūtījumu.

Mēs nodrošinām pirmklasīgu rezerves 
daļu servisu

Šajā ziņā mēs paļaujamies uz mūsu kompetentajiem izpla-
tītājiem. Arī servisa jautājumos tieši viņi ir uzticamas kon-
taktpersonas lauksaimniekiem un darbuzņēmējiem. 
Izplatītāji un servisu tehniķi saņem nepārtrauktu apmācību, 
tāpēc vienmēr ir informēti par modernākajām tehniskajām 
tendencēm.

Mūsu klientu apmierinātība ir 
vissvarīgākais mērķis
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Tehniskie dati

*  Svars ir atkarīgs no rāmja augstuma, arkla korpusiem un 
papildaprīkojuma

1) nav 1050-S variantam (disku nazis pirms katra korpusa)
2) ir pieejams arī kā V arkls

Uzkarināmi arkli Cayros

Modelis Korpusu
atstatums 

(cm)

Darba pla-
tums
(cm) 

Rāmja 
augstums 

(cm)

Riteņu atstatuma 
iekšējais izmērs 

(mm)

Maks. 
kW 
(ZS)

Pamatmašīnas svars (kg)*

2
lemeši

3
lemeši

4
lemeši

5
lemeši

6
lemeši

Variants S S S S S

M  850  85 32/36/40/44 

78

  No 950 līdz 
1500

S arkliem 
no 1150 līdz 

1700

88 
(120)

– 675 –   890 – 1105 – –

M  950 2)  95 
36/40/44/48

575 680 730   895   890 1110 – –

M 1020 102 580 685 735   900   895 – – –

XM  850  85 32/36/40/44 78/82

paredzēts 
S arkliem 

78

No 1050 līdz 
1650 

paredzēts S 
arkliem no 1250 

līdz 1850

103 
(140) 

–   860 1025 1005 1225 – –

XM  950  95 
36 1)/40/44/48 

–   865 1030 1010 1230 – –

XM 1050 105 –   870 1035 1015 1235 – –

XMS  850  85 32/36/40/44 

78/82

No 1050 līdz 
1650 

paredzēts S 
arkliem no 1250 

līdz 1850

132 
(180) 

–   975 1140 1150 1370 1345 1620 –

XMS  950  95 
36 1)/40/44/48 

–   980 1145 1160 1380 1360 1635 –

XMS 1050 105 –   985 1150 1170 1390 1375 – –

XS  850  85
36/40/44/48 82/90

paredzēts 
S arkliem 

82

No 1050 līdz 
1850 

paredzēts 
S arkliem 

no 1250 līdz 
2050

205 
(280)

– – – 1540 – 1825 – 2100

XS  950  95 – – 1310 1565 1530 1845 1745 2115

XS 1050 105 
40/44/48

– – 1325 1580 1550 1865 1765 2130

XS 1150 115 – – 1340 – 1570 – – –

XS pro  950  95 
36/40/44/48

82/90

paredzēts 
S arkliem 

82

No 1050 līdz 
1850

paredzēts S 
arkliem no 1250 

līdz 2050

279 
(380)

– – 1360 1615 1590 1905 1818 2185

XS pro 1050 105 – – 1375 1630 1610 1925 1835 2200

XS pro 1150 115 40/44/48 – – 1390 – 1630 – – –

kW / ZS
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Tehniskie dati

* Svars ir atkarīgs no rāmja augstuma, arkla korpusiem un papildaprīkojuma

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. 

Modelis Hektor 1000 Hektor 1000 S

6 lemeši 7 lemeši 8 lemeši 6 lemeši 7 lemeši 8 lemeši

Traktora jauda līdz (kW / ZS) 265/360

Korpusu atstatums (cm) 100

Rāmja augstums (cm) 82 78 vai 82

Darba platuma regulēšana Pakāpjveida mehānisks

Darba platums uz korpusu (cm) 38, 42, 46, 50

Aizsardzība pret akmeņiem (modelis) Cirpes tapas aizsardzība pret akmeņiem NonStop hidraulisks

Uzkabināms rats (izmēri) 500/45 – 22,5

Pamatmašīnas svars (kg)* 3070 3340 3610 3480 3810 4140

Uzkabināmais rotējošais arkls Hektor

Modelis
Korpusu

atstatums 
(cm)

Darba platums
 (cm)

Rāmja 
augstums 

(cm)

Riteņu atstatuma 
iekšējais izmērs 

(mm)

Maks. 
kW 
(ZS)

Pamatmašīnas svars (kg)*

3
lemeši

4
lemeši

5
lemeši

6
lemeši

Variants VS VS VS VS

M  950 V  95 
32 – 52 78

  No 950 līdz 1500 
paredzēts S arkliem 
no 1150 līdz 1700

88
(120)

800   965   975 – – –

M 1020 V 102 805   970   980 – – –

XM  850 V  85

32 – 52

78/82

paredzēts 
S arkliem 

78

No 1050 līdz 
1650 

paredzēts 
S arkliem 

no 1250 līdz 1850

103 
(140) 

945 1110 1105 1325 – –

XM  950 V  95 950 1115 1110 1330 – –

XM 1050 V 105 955 – 1115 – – –

XMS  850 V  85 

32 – 52 78/82

No 1050 līdz 
1650 

paredzēts 
S arkliem 

no 1150 līdz 1850

132 
(180)

985 1270 1240 1530 1515 1810 –

XMS  950 V  95 990 1280 1250 1540 1530 1825 –

XMS 1050 V 105 995 1290 1260 1550 1545 – –

XS  850 V  85

32 – 55

82/90

paredzēts 
S arkliem 

82

No 1050 līdz 
1850 

paredzēts 
S arkliem 

no 1250 līdz 2050

205 
(280) 

– – 1625 – 1965 – 2310

XS  950 V  95 – 1380 1635 1650 1980 1905 2325

XS 1050 V 105 – 1390 1645 1665 1995 1925 –

XS 1150 V 115 – 1400 – 1680 – – –

XS pro  950 V  95 

32 – 55

82/90

paredzēts 
S arkliem 

82

No 1050 līdz 
1850

paredzēts 
S arkliem 

no 1250 līdz 2050

279 
(380)

– 1740 1890 1940 2295 2190 2695

XS pro 1050 V 105 – 1755 1905 1960 2315 2215 –

XS pro 1150 V 115 – 1770 – 1980 – – –

kW / ZS

Uzkarināmi arkli Cayros V
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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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