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Catros · Certos · XTender

AMAZONE kompaktās disku ecēšas
Jauda, kas rada prieku!
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Kompaktās disku ecēšas ideāli der intensīvi maisošai augsnes apstrādei. Pateicoties īpaši 
vieglajai vilktspējai darba platumā no 2,5 līdz 12 m, iespējams attīstīt īpaši lielu ātrumu un 
platību apstrādes jaudu – vienlaikus nodrošinot rekordzemu, saimniecisku degvielas patēriņu.
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Stipra ģimene!

Tips Darba platums

Catros/Catros+ 4002-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2 6,0 m

Tips Darba platums

Catros/Catros+ 4002-2TS 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2TS 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2TS 6,0 m

Tips Darba platums

Catros/Catros+ 2503 Special 2,5 m

Catros/Catros+ 3003 Special 3,0 m

Catros/Catros+ 3503 Special 3,5 m

Catros/Catros+ 4003 Special 4,0 m

Tips Darba platums

Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

 Catros ar 460 mm disku diametru 3 cm līdz 12 cm darba dziļums
Catros+ ar 510 mm disku diametru  5 cm līdz 14 cm darba dziļums



MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   4 10.10.17   10:43

4 5

MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   5 10.10.17   10:44

Tips Darba platums

CatrosXL 3003 3,0 m

CatrosXL 3503 3,5 m

CatrosXL 4003 4,0 m

Tips Darba platums

Catros+ 7003-2TX 7,0 m

Catros+ 8003-2TX 8,0 m

Catros+ 9003-2TX 9,0 m

Tips Darba platums

Catros+ 12003-2TS 12,0 m

Veidi

Tips Darba platums

Certos 4001-2TX 4,0 m

Certos 5001-2TX 5,0 m

Certos 6001-2TX 6,0 m

Certos 7001-2TX 7,0 m

Catros+ ar 510 mm disku diametru  5 cm līdz 14 cm darba dziļums

CatrosXL ar 610 mm disku diametru  5 cm līdz 16 cm darba dziļums

Certos ar 660 mm disku diametru  7 cm līdz 20 cm darba dziļums

Certos 660 mmCatrosXL 610 mm 
(smalki zobots)

CatrosXL 610 mm 
(rupji zobots)

Catros+ 510 mm 
(zobots)

Catros+ 510 mm 
(gluds)

Catros 460 mm
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Izmantojiet īpašās priekšrocības!
Catros, Catros+, CatrosXL vai Certos?

Ārkārtīgi zems degvielas patēriņš

  „AMAZONE norāda nepieciešamo vilcējspēku – 90 ZS (66 kW). Mēs vēlējāmies par to pārliecināties 
un apzināti nolēmām izmantot vieglu traktoru ar jaudu 106 ZS (78 kW). Uzstādot pietiekamu 
priekšējo balastu, bijām pārsteigti, ka sasniegtais darba ātrums pārsniedza 12 kilometrus stundā, 
lai gan bija vērojama neliela sasvēršanās.“

(„Agrartechnik“, 08.2012.)

Ar Catros kompaktajām disku ecēšām Jūs varat droši veikt 
apstrādi ar braukšanas ātrumu no 12 km/h līdz 18 km/h. 
Tas ļauj jums attīstīt ielu platības apstrādes jaudu un sama-
zina darba laika patēriņu līdz minimumam. Svarīgs ekono-
misku panākumu gūšanas faktors ir arī degvielas patēriņa, 
nodiluma un remonta izmaksas. AMAZONE sadarbībā ar 
DLG pārbaužu centru Grosumštatē vairākus gadus veica 
pārbaudes mērījumus, lai noteiktu precīzus šo izmaksu 
datus.

Visu izmēģinājumu mērījumu laikā Catros kompaktās disku 
ecēšas uzrādīja īpaši labus degvielas ekonomijas rezultātus. 
Tā rugaines apstrādei ar vidējo darba dziļumu 6 cm – atkarī-
bā no augsnes veida un lauka topogrāfijas – tika konstatēts 
degvielas patēriņš tikai 4 l/ha. Līdzīgi izdevīgas bija patēriņa 
vērtības, sagatavojot augsni sējai.
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Tehniskie dati | Diski

Catros diski ar 460 mm diametru ir ideāls risinājums precīzai, 
ārkārtīgi zemai un intensīvi maisošai rugaines apstrādei. Šādi 
iespējams nodrošināt optimālus augsnē palikušo labības un 
nezāļu sēklu izdīgšanas nosacījumus kā arī ātru salmu sada-
līšanos. 

  Darba dziļums no 3 līdz 12 cm
  Disku biezums 4 mm/diska diametrs 460 mm/gluds
  Ļoti zema apstrāde, apgriežot visu virsmu
  Optimāli augsnes sagatavošanai sējai

Catros+ diski ar 510 mm diametru izceļas ar agresīvāku 
darba veidu un droši ieķeras augsnē arī sarežģītos apstāk-
ļos. Šo disku optimālās izmantošanas jomas ir rugaines 
apstrāde, augsnes sagatavošana sējai un starpkultūras 
sastāva iestrāde augsnē. 

  Darba dziļums no 5 līdz 14 cm
  Disku biezums 5 mm/diska diametrs 510 mm/gluds vai 

zobots
  Universāls intensīvākai iemaisīšanai
  Agresīvāks darba veids
  Organiskā mēslojuma iestrāde

Catros+ diski – 
intensīvāka iemaisīšana

Catros diski – 
Īpaši precīzi un īpaši sekli

Certos diski – 
vidēji dziļai augsnes apstrādei

Certos diski ar 660 mm diametru ir īpaši labi piemēroti vidēji 
dziļai un intensīvai augsnes apstrādei līdz 20 cm. Pateicoties 
lielajam diska diametram, liela apjoma kukurūzas stublāju, 
saulespuķu atlikumu un starpkultūru sastāva iestrāde vai 
zālaugu platību uzaršana nesagādā problēmas. Tāpat Certos 
diski pielietojumu atradīs arī ekstrēmos apstākļos, piemē-
ram, cietās un sausās augsnēs.

  Darba dziļums no 7 līdz 20 cm
  Disku biezums 5 mm/diska diametrs 660 mm/

rupji zobots
  Laba ieķeršanās arī smagās augsnēs, pateicoties 

lielajam pašsvaram
  Dziļāks un intensīvāks darba veids līdz pat zālaugu 

platību uzaršanai

Catros diski

4 mm materiāla biezums, 460 mm diametrs

Catros+ diski

5 mm materiāla biezums, 510 mm diametrs

Catros 
460 mm

Catros+ 
510 mm

610 mm lielie, zobotie un smalki zobotie CatrosXL diski ļauj 
dziļāk apstrādāt augsni, vienlaikus nodrošinot maksimālu 
izmaisīšanu. Perfekta saķeršanās pat vissmagākajos apstāk-
ļos garantē darba dziļumu līdz 16 cm, tādējādi panākot 
homogēnu iejaukšanu. Optimāli starpkultūru un graudu 
kukurūzas iestrādei.

  Darba dziļums no 5 līdz 16 cm
  Disku biezums 5 mm/diska diametrs 610 mm/

smalki vai rupji zobots
  Liels atstatums starp diskiem un veltni 
  Optimāli starpkultūras un graudu kukurūzas iestrādei

CatrosXL diski – 
lielākām augu masām

CatrosXL 
610 mm

Certos 
660 mm
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Kopējais apkopes laiks krietni samazinās, jo vairs nav jāveic 
disku gultņu eļļošana. Jau gadu desmitiem gredzenblīves 
izmanto celtniecības mašīnu nozarē, piedziņas rullīšu blī-
vēšanai kāpurķēžu transportlīdzekļos; tās arī šajā nozarē 
absolūti uzticami funkcionē vissmagākajos ekspluatācijas 
apstākļos.

Visu Catros virs 4 m, CatrosXL un Certos-2TX disku gultņu 
izmēri ir īpaši robusti, pateicoties vēl lielākam ārējam dia-
metram. Pateicoties robustajai konstrukcijai, apkopes darbi 
un izmaksas jau atkal tiek maksimāli samazināti un garantē 
ilgu kalpošanas ilgumu vissmagākajos izmantošanas aps-
tākļos.

Vairs nekādas eļļošanas – to nodrošinās 
disku gultņu mūžīgā eļļošana Īpaši lieli disku gultņi 

  „Ļoti labi, ka visiem disku gultņu mezgliem 
nav nepieciešama eļļošana.“

(„Agrartechnik“, 08.2012.)

Gredzenblīve
Drošība un ērtība pārliecina

1 000 000 reižu pārbaudīti!

Jūsu ieguvumi 

  Bezapkopes disku gultņi ar gredzenblīvi un mūžīgo eļļošanu
  Gumijas atsperu elementi aizsardzībai pret akmeņiem, kam 

nav nepieciešama apkope
  Neatkarīga disku piekare, nodrošinot optimālu pielāgošanos 

augsnes nelīdzenumiem un ļoti labu caurejamības spēju

Divrindu radiālaksiālais gultnis

2 x rotācijas ķermeņi (O gredzens)

2 x lieti gredzeni ar slīdvirsmu

Piedziņas eļļas atvere

Gala blīvējums iestrādāts 
koniskajā savienojumā
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Elastīgie gumijas atsperu elementi katrā disku piekares 
mezglā ne tikai nodrošina optimālu pielāgošanos augsnes 
virsmas kontūrām, bet arī pasargā atsevišķos diskus no 
pārslodzes. Lielajām gumijas atsperēm apkope nav nepie-
ciešama, un tās raksturo garš atsperes ceļš, kas garantē 
drošību arī tajos gadījumos, kad gadās lieli akmeņi.

Droši un 
bez nepieciešamības veikt apkopi

Tehniskie dati | Gredzenblīve un Neatkarīga disku piekare

  Balstoties uz praksi arī 
detaļu izvēlē:

  Atsevišķo disku segmentu, 
tostarp pārslodzes drošības 
elementu un aizsardzības 
elementu pret akmeņiem, 
pielāgošana augsnes virs mas 
kontūrām

Izcils risinājums – 
atsevišķi piemontēti diski

Vai Catros, Catros+, CatrosXL, vai Certos diski, visām mašīnām 
virs elastīgajiem gumijas atsperu elementiem katrs disks pie 
rāmja ir pievienots atsevišķi. Atšķirībā no mašīnām ar fiksētu 
disku pievienojumu, katrs disks var individuāli pielāgoties 
apstrādājamās augsnes kontūrai, tā ka pēdas netiek vienkārši 
aizbērtas, bet tiek patiešām apstrādātas.Tāpēc arī nelīdzenu 
augsni iespējams apstrādāt vienmērīgi līdzeni. Salīdzinot ar 
pāros izkārtotu disku piekari, disku neatkarīgā piekare vien-
laikus nodrošina lielu organisko masu optimālu caurplūdi.

Neatkarīga disku piekare
Lai optimāli pielāgotos augsnes kontūrai

Šaurā leņķī uzmontēti diski

Catros, Catros+ un CatrosXL disku montāžas leņķis ir īpaši 
šaurs – 17° priekšējai un 14° aizmugurējai disku rindai. 
Šāds izkārtojums nodrošina plūstošu augsnes un salmu 
maisījuma padevi no pirmās uz otro disku rindu, radot 
ideālu augsnes un salmu masas sajaukumu. Izmešanas 
leņķis, novietojot diskus slīpi, ir ievērojami mazāks nekā 
diskiem, kas novietoti platākā leņķī. Tādējādi izmestais 
augsnes un salmu maisījums droši tiek novietots uz aug-
snes virskārtas vēl pirms aizmugurējā veltņa.

Certos-2TX īpaši lielie diski ar 22 grādu pievienojuma leņķi 
priekšējā rindā ir iestatīti īpaši agresīvam darbam, tāpēc 
atstāj aiz sevis teicami sastrādātu lauku pat smagās augs-
nēs un palielina iedarbību no 
apakšas.

  Izmantojot gareno urbumu, malējo 
disku augstumu var regulēt, nodrošinot 
tīru pieslēgšanu jebkādos apstākļos.
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Spēcīgais iesācēju modelis
Catros Special

Ar 2,5 līdz 4 m darba platumu

Darba dziļums

Catros diski 3 līdz 12 cm 
Catros+ diski 5 līdz 14 cm

  Viegli velkama, 2,5 m darba platums, sākot ar 75 ZS traktora jaudu

 Optimāls disku izvietojums drošam darbam arī smagos darba apstākļos

  Bezapkopes disku gultņi ar gredzenblīvi un mūžīgo eļļošanu

  Sērijveidā uzstādīti gumijas atsperu elementi aizsardzībai pret akmeņiem, 
kam nav nepieciešama apkope 

  Neatkarīga disku piekare, nodrošinot optimālu pielāgošanos augsnes nelīdzenumiem 
un ļoti labu caurejamības spēju

 Salokāms un regulējams malējais disks

 Centrāla un vienkārša mehāniska darba dziļuma regulēšana iekārtas kreisajā pusē

 Pieejama hidrauliska darba dziļuma regulēšana

 Iespējams aprīkot ar uzkabināmo sējmašīnu GreenDrill

Galvenie argumenti
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Svarīgākie argumenti par labu Catros Special

Līdz 18 km/h 

darba ātrums

Jaudas patēriņš no 75 ZS

Uzkarināmās disku ecēšas Catros Special ir ideāli piemērotas ātrai, zemai un 
intensīvi maisošai augsnes apstrādei. Ar pamatīgi konstruētu tehniku tas ir 
ideālais iesācēju modelis darba platumos no 2,5 m līdz 4 m mazām līdz vidēji 
lielām saimniecībām. PAPILDU INFORMĀCIJA

www.amazone.de/catros-special
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Catros Special
ar 2,5 m, 3 m, 3,5 m vai 4 m darba platumu

  „Dziļumu var ērti regulēt no sāniem.“

  „Labi var redzēt ierīces iekšpusi. Rāmis ir konstruēts atvērtā veidā.“

 („top agrar“ – brauciena atsauksmes, 01.2017.)
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Catros Special

Uzkarināmas disku ecēšas 
Catros Special 2503, 3003, 3503, 4003 Ērtākai apkalpošanai

Pateicoties vienkāršajai uzbūvei un darba platumam no 
2,5 m līdz 4 m, uzkarināmas disku ecēšas Catros Special 
saimniecībām, kurām svarīga ir arī cena, piedāvā derīgu 
risinājumu. Pateicoties pārdomātajam konceptam, visus 
pamata iestatījumus var veikt mehāniski, ātri un vienkārši. 
Darba dziļuma regulēšana notiek ar vienkāršu un ātru 
attāluma elementu ievilkšanu un izvirzīšanu.

Papildus ir pieejama hidrauliska darba dziļuma regulēšana, 
ar ko iespējams vienkārši un precīzi veikt regulēšanu no 
traktora.

   Darba dziļuma regulēšana ar attāluma elementiem – 
šeit zems darba dziļums

  Darba dziļuma regulēšana ar attāluma elementiem – 
šeit vidējais darba dziļums

Malu diski – 100 % darba platumam

Pateicoties salokāmiem malu diskiem, Catros Special, strā-
dājot ar darba platumu no 3 m, var ātri pārslēgt transportē-
šanas un darba pozīciju, tādējādi lietošanas laikā vienmēr 
tiek sasniegts efektīvais platums. Turklāt tos var iestatīt, 
un tie garantē ļoti vienmērīgu kontaktu.

 Salokāms un regulējams malējais disks

  „Transportēšanai abus malu diskus var ielocīt. Tādējādi iekārta, 
kam darba pozīcijā ir 3,54 m, uz ceļa ir šaurāka par 3 m.“

 („top agrar“ – brauciena atsauksmes, 01.2017.)

Hidrauliska darba dziļuma regulēšana
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 Viegli velkams, 3 m darba platums, sākot ar 90 ZS traktora jaudu

 Disku gultņi ar gredzenblīvi un resurseļļošanu, kam nav vajadzīga apkope

 Gumijas atsperu elementi aizsardzībai pret akmeņiem, kam nav vajadzīga apkope

  Neatkarīga disku piekare, nodrošinot optimālu pielāgošanos augsnes nelīdzenumiem 
un ļoti labu caurejamības spēju 

 Disku rindu nobīde ar ērtu mehānisku ātro regulēšanu

 Iespējams aprīkot ar uzkabināmo sējmašīnu GreenDrill

  Papildaprīkojums: hidrauliska darba dziļuma regulēšanas funkcija, tostarp skala darba 
dziļuma nolasīšanai

Galvenie argumenti

Augstākās klases komforts
Catros (nesalocīts)
Catros-2 (salocīts)
Catros-2TS (salocīts un sabīdīts)

Ar 3 līdz 6 m darba platumu

Darba dziļums

Catros diski 3 līdz 12 cm
Catros+ diski 5 līdz 14 cm
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Svarīgākie argumenti par labu Catros, Catros-2 un Catros-2TS

Catros+ 3001 ar GreenDrill 200

Līdz 18 km/h 

darba ātrums

Jaudas patēriņš no 90 ZS

Kompaktās disku ecēšas Catros, Catros+, Catros-2 un Catros-2TS ir ideāli piemē-
rotas zemai un intensīvi maisošai augsnes apstrādei. Pateicoties īpaši vieglajai 
vilktspējai, darba platumā no 3 m līdz 6 m ir iespējams attīstīt īpaši augstu ātru-
mu un platību apstrādes jaudu. PAPILDU INFORMĀCIJA

www.amazone.de/catros
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Catros
Iekārtas 3 punktu uzstādīšanai

Catros 5002-2 ar GreenDrill
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Optimāls disku rindu iestatījums

Ar darba platumu no 3 m līdz 4 m nelokāmās 3 punktu uzka-
rināmās iekārtas ar savu lielo darba ātrumu ir ļoti jaudīgas. 

Hidrauliski salokāmās 3 punktu uzkarināmās iekārtas ar 
darba platumu no 4 m līdz 6 m ir ideāli piemērotas visaug-
stākajām prasībām attiecībā uz platību apstrādes jaudu un 
dienas produktivitāti.

Nelokāmi Hidrauliski salokāmi

Catros, Catros-2

Tips Darba platums

Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

Tips Darba platums

Catros/Catros+ 4002-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2 6,0 m

Catros gadījumā ar 3 m un 3,5 m darba platumu abas dis-
ku rindas ar nobīdes vienības palīdzību tiek sabīdītas kopā 
transportēšanai un, sasniedzot transportēšanas stāvokli, 
nobloķētas. Pirms darba tās atkal tiek atbloķētas un izvilktas. 
Tādējādi tiek nodrošināta droša transportēšana ceļu satiks-
mē, neskatoties uz pilnu darba platumu. Pārbīdīšana notiek, 
izmantojot augsnes pretestību.

Papildaprīkojumā ir pieejama ērta hidrauliska nobīdes 
vienība.

Catros nepieciešamais iestatījumu apjoms ir minimāls, jo tā 
uzbūve ir vienkārša un kompakta. Īpaši smagos izmantoša-
nas apstākļos disku rindu iestatījumu var pielāgot atbilstoši 
nepieciešamībai. Tādējādi, ja augsne netiek apgriezta visā 
laukumā, jūs varat ātri, vienkārši un bez darbarīkiem opti-
māli pielāgot abu disku rindu nobīdi, izmantojot nobīdes 
vienību. Vēl viena priekšrocība ir disku rindas nobīdes papil-
du regulēšana nodilušu disku gadījumā. Regulēšanu veic ar 
četrkantīgu ekscentra tapu, kas vienlaikus kalpo par atduru.
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Catros · Certos · XTender

Catros-2TS
Elastīga izmantošana ar pagriežamu ritošo daļu – arī ar nelielu celtspēju

Catros+ 6002-2TS darbībā   „Catros+ diski labi iegultas un izgriež rugājus no augsnes.“

  „Pat maksimālā dziļumā un ar nenospriegotu veltni Catros+ 
strādā augsnē ļoti mierīgi. Mēs nenovērojām ne šūpošanos, 
ne sānus nobīdi.“

(„dlz Praxis Technik“, 05.2011.)
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Catros-2TS

Piekabināmo iekārtu Catros-2TS ar darba platumu no 4 m 
līdz 6 m darba aprīkojumā ir iekļauta grozāma šasija ar pie-
kabināmu dīseli. Catros-2TS iekārtas izceļas ar ļoti mierīgu 
gaitu, jo darba laikā šasija tiek novietota virs darba rāmja. 
Turklāt šasijas svars stiprina vienmērīgu iekārtas saķeršanos 
ar cietu augsni. Catros-2TS sērijveidā ir svārstību slāpētājs, 
kā rezultātā arī cietas augsnes apstākļos tiek panākta ļoti 
mierīga gaita. Catros-2TS piedāvā augstu pielietojuma elas-
tīgumu ar zemu nepieciešamo celtspēju.

Augstākās klases komforts

Tips Darba platums

Catros/Catros+ 4002-2TS 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2TS 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2TS 6,0 m

Pagriešanās uz veltņa

Kombinācijā ar dažādiem aizmugurējiem veltņiem 
Catros-2TS un Catros+-2TS piedāvā veikt pagriešanos uz 
veltņa. Šādā gadījumā iekārta apgriešanās zonā vienkārši 
tiek izcelta virs apakšējā vilcējstieņa un griešanās procesā 
darbojas uz veltņa. Tādējādi apgriešanās zonā izpildītais 
pagriešanās process tiek īstenots vienkārši un ātri, kā arī 
saudzē augsni. 

Catros+ 6002-2TS – griešana uz veltņaCatros+ 6002-2TS ceļu satiksmē ar 40 km/h*

* Lūdzu, ievērojiet nacionālos ceļu satiksmes noteikums!

40 km/h

Lai darbs tiktu veikts tikai 
„tik dziļi, cik nepieciešams“

Catros, kas paredzēts 3 punktu uzstādīšanai, kā arī Catros-2TS 
modeļi ir aprīkoti ar bezpakāpju mehānisku dziļuma iesta-
tīšanas vienību, kas atrodas centrālā vietā pie iekārtas. Ar to 
iekārtu ļoti ātri un vienkārši var pielāgot attiecīgajiem pielie-
tojuma apstākļiem. Tādējādi ar kompaktajām disku ecēšām 
jūs vienmēr strādājat tieši tik dziļi, cik nepieciešams – tas 
ietaupa degvielu. 

Hidrauliskā dziļuma regulēšana

Papildaprīkojumā pieejamā hidrauliskā dziļuma iestatīšanas 
vienība piedāvā ievērojamu komfortu, jo ar to arī brauciena 
laikā no traktora kabīnes var iestatīt darba dziļumu. Skala 
nodrošina papildu orientāciju. Tādējādi laukā var strādāt tik 
zemu, cik nepieciešams, bet apgriešanās zonās un braukša-
nas sliedēs – ērti arī dziļāk. 
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Catros · Certos · XTender

  Viegli velkama, 7 m darba platums, sākot ar 210 ZS traktora jaudu

 Bezapkopes disku gultņi ar gredzenblīvi un mūžīgo eļļošanu

  Gumijas atsperu elementi aizsardzībai pret akmeņiem, kam nav nepieciešama apkope

  Neatkarīga disku piekare, nodrošinot optimālu pielāgošanos augsnes nelīdzenumiem 
un ļoti labu caurejamības spēju 

  Vidējā šasija nodrošina mašīnai lielisku manevrētspēju un efektivitāti uz ceļa

  Hidrauliska darba dziļuma regulēšanas funkcija, tostarp skala darba dziļuma nolasīšanai

  ContourFrame atsevišķo izliču optimālai pielāgošanai augsnei

  Papildaprīkojumā pieejami izlīdzinātāji augsnes sagatavošanai sējai

 Iespējams aprīkot ar uzkabināmo sējmašīnu GreenDrill

Galvenie argumenti

Lielie
Catros+-2TX

Darba dziļums

Catros+ diski 5 līdz 14 cm

Ar 510 mm diskiem 
gludi vai zoboti 
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Galvenie argumenti par labu Catros+-2TX

Jaudas patēriņš no 210 ZS

Ar 7 līdz 9 m darba platumu

Līdz 18 km/h darba ātrums

Piekabināmās disku ecēšas Catros-2TX ir ideāli piemērotas zemai un intensīvi 
maisošai augsnes apstrādei. Vidējā šasija piešķir iekārtai īpašu manevrētspēju un 
ļauj droši un ātri braukt ceļu satiksmē, neskatoties uz darba platumu no 7 m līdz 
9 m. Izteikti mierīgā gaita un vieglā vilktspēja garantē augstāko braukšanas kom-
fort u, nodrošinot maksimālu efektivitāti.

Ar ContourFrame

PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/catros-2tx
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Catros+-2TX
Maksimālai platību apstrādes jaudai ar vidējo šasiju

Catros+ 8003-2TX ar ķīļriņķu veltņiem ar matricas riepu profilu 8 m darba platumā
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Galvenais trumpis ir komforts

Piekabināmo iekārtu Catros+-2TX ar darba platumu 7 m, 
8 m un 9 m pamata aprīkojumā ir iekļauta grozāma vidējā 
šasija.

Catros+-2TX iekārtas izceļas ar ļoti mierīgu gaitu, jo šasijas 
svars izdara vienmērīgu spiedienu uz disku bloku un aiz-
mugurējo veltni. Turklāt šasijas svars stiprina vienmērīgu 
iekārtas saķeršanos ar augsni. Pateicoties vidējai šasijai, 
Catros+-2TX iekārtām ir ļoti augsta manevrētspēja. Papildu 
priekšrocība ir to pielietojuma elastīgums, jo ir pieejami 
daudzi dažādi aizmugurējie veltņi.

Catros+-2TX ir aprīkoti ar zobotiem vai gludiem diskiem 
510 mm diametrā un ļauj strādāt ar darba dziļumu no 
5 līdz 14 cm.

Catros+-2TX darba dziļuma iestatījums sērijveidā tiek izpil-
dīts hidrauliski. Cilindru bezpakāpju iestatīšana nodrošina 
disku bloka piekares sagriešanu, kā rezultātā tiek mainīts 
darba dziļums. Šeit darba dziļuma mainīšanas gadījumā 
nav nepieciešams mainīt balsta riteņu iestatījumu.

Catros+-2TX

Viegli velkami maksimālai platību apstrādes jaudai

Tips Darba platums

Catros+ 7003-2TX 7,0 m

Catros+ 8003-2TX 8,0 m

Catros+ 9003-2TX 9,0 m
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Catros · Certos · XTender

  Gigantisks 12 m darba platums, sākot no 360 ZS traktora jaudas

 Bezapkopes disku gultņi ar gredzenblīvi un mūžīgo eļļošanu

  Gumijas atsperu elementi aizsardzībai pret akmeņiem, kam nav nepieciešama apkope

  Neatkarīga disku piekare, nodrošinot optimālu pielāgošanos augsnes nelīdzenumiem 
un ļoti labu caurejamības spēju

  ContourFrame atsevišķo izliču optimālai pielāgošanai augsnei

  Īpaši cietas augsnes apstākļos darba platumu var samazināt uz 7 m, lai uzlabotu iespiešanos augsnē

  Papildaprīkojumā pieejams dīseles svārstību izlīdzinātājs nodrošina optimālu darba kvalitāti

Galvenie argumenti

Flagmanis
Catros+ 12003-2TS

Darba dziļums

Catros+ diski 5 līdz 14 cm

Ar 510 mm diskiem 
gludi vai zoboti
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Galvenie argumenti par labu Catros+ 12003-2TS

Jaudas patēriņš no 360 ZS

Ar 12 m darba platumu

Līdz 18 km/h darba ātrums

Piekabināmās disku ecēšas Catros+ 12003-2TS ir ideāli piemērotas zemai un 
intensīvi maisošai augsnes apstrādei. Pateicoties tās īpaši vieglajai vilktspējai, 
par spīti tās ievērības cienīgajam 12 m darba platumam ir iespējams attīstīt 
īpaši augstu ātrumu ar lielu platību apstrādes jaudu – vienlaikus nodrošinot 
rekordzemu, saimniecisku degvielas patēriņu.

Ar ContourFrame

PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/catros-12003-2ts
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Tīrākais spēks – 
Catros+ 12003-2TS

Catros+ 12003-2TS, apvēršot rugaini   „AMAZONE ar jauno Catros+ 12003-2TS diskiem ir piešķīrusi 
kārtīgu triecienspēku.“

  „Ar jauno Catros+ mēs apstrādājām kviešu rugaini un veicām 
šeit pirmo rugaines apvēršanu. Iekārta bija iestatīta uz 5 līdz 
6 cm darba dziļumu, ko tā var labi ieturēt.“

(profi izdevums 12.2015., „Brauciena atsauksmes par 
AMAZONE Catros+ 12003-2TS“)
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Catros+ 12003-2TS

Catros+ 12003-2TS veiksmīgi noslēdz Catros produktu pie-
dāvāto darba platumu spektru. Ar 12 m darba platumu un 
pagriešanās iespēju uz veltņa Catros+ 12003-2TS nodrošina 
augstu platību apstrādes jaudu un piedāvā milzīgu produk-
tivitāti lielajām saimniecībām un darbuzņēmējiem. 

Catros+ 12003-2TS ir aprīkots ar zobotiem vai gludiem dis-
kiem 510 mm diametrā un ļauj strādāt ar darba dziļumu 
no 5 līdz 14 cm.

Darba dziļumu ātri un vienkārši iestata tikai vienā punktā 
pie četriem disku segmentiem. Pie katra no segmentiem 
atrodas viens hidrauliskais cilindrs, kurā, ievelkot un izvirzot 
attāluma elementus, tiek ierobežots virzuļkāta gājiena ceļš. 
Priekšējā un aizmugurējā disku rinda šai procesā automā-
tiski noregulējas. Papildus ir pieejama hidrauliska darba 
dziļuma regulēšana.

Neskatoties uz lielo 12 m darba platumu, iekārta pārliecina 
ar kompaktu konstrukciju. Transportēšanai ceļu satiksmē 
Catros+ 12003-2TS tiek salocīts uz 3 m transportēšanas pla-
tumu un 4 m transportēšanas augstumu. Īpaši praktisks ir 
pie Catros+ 12003-2TS dīseles integrētais svārstību izlīdzi-
nātājs. Vajadzības gadījumā to iespējams pieslēgt, un tas 
efektīvi samazina iekārtas priekšgala kustību uz augšu vai 
lēkāšanu.

Vairāk enerģijas! 
Darba platuma samazināšana

Vairāk jaudas! 
Spēkiekārta ar 12 m

Īpaši cietas augsnes apstākļos, piem., apgriešanās zonā, 
darba platumu var īslaicīgi samazināt uz 7 m, lai tādējdi 
uzlabotu iespiešanos augsnē. 

Vairāk komforta!

Darba platuma samazināšana uz 7 m

Tips Darba platums

Catros+ 12003-2TS 12,0 m

Hidrauliska darba dziļuma regulēšana ar labi nolasāmu skalu

  „Trīs metrus plats un zemāks par četriem metriem, turklāt ar 
atļauto ātrumu 40 km/h: tātad jaudīgs arī transportēšanas 
laikā.“*

(„profi“ izdevums 12.2015., „Brauciena atsauksmes par 
AMAZONE Catros+ 12003-2TS“)

* Lūdzu, ievērojiet nacionālos ceļu satiksmes noteikumus!

Lielizmēra 700/50-26.5 šasijas rati gādā par ļoti labu iekār-
tas stabilitāti uz ceļa. Lai sasniegtu maksimālu komfortu, 
AMAZONE papildaprīkojumā piedāvā elektrisku centrālo 
eļļošanu. Ar automātisku ierīces kopšanu tiek panākta 
Catros+ 12003-2TS maksimālā efektivitāte. 

40 km/h
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ContourFrame
Paredzēta Catros+-2TX un Catros+ 12003-2TS

Catros+ 8003-2TX ar ķīļriņķu veltņiem ar matricas riepu profilu 8 m darba platumā
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Tehniskie dati | ContourFrame

Optimāla pielāgošanās augsnei

Piekabināmās disku ecēšas Catros+-2TX un Catros+ 12003-2TS 
ir sadalītas dažādos segmentos, no kuriem katrs garantē 
vienmērīgu darba dziļumu un nodrošina vienādu dziļumu, 
arī strādājot nogāzē un ieplakās. Catros+-2TX modeļiem 
ir 2 āra segmenti un pa vienam vidus segmentam. Catros+ 
12003-2TS – 2 āra segmenti un 2 vidus segmenti. Iekārtas 
aizmugurējā daļā segmentu dziļuma vadību principā veic 
aizmugurējais veltnis. Catros+-2TX priekšējā zonā 2 āra 
segmenti tiek atbalstīti ar balsta riteņiem, bet vidējais seg-
ments – ar dīseli. Catros+ 12003-2TS visus 4 segmentus 
priekšā balsta pa vienam balsta ritenim.

Pateicoties īsajam attālumam starp balsta riteņiem un 
veltni, ir iespējama ļoti laba kontūru pielāgošana paugu-
riem un ieplakām.

  „Galvenokārt jau iekārtas regulēšana ir vienkārša.“

(„profi“ izdevums 12.2015., „Brauciena atsauksmes par 
AMAZONE Catros+ 12003-2TS“)

  „Līdzās labajai manevrēšanai uzmanību pozitīvi piesaista galvenokārt pielāgošanās 
spēja augsnei.“

 („traction“ 09.10.2016. Izdevums: „Kompaktā efektivitāte“, Catros+ 12003-2TS izmēģināšana darbā)

Tā kā gan Catros-2TX vidējās šasijas svars, gan Catros-2TS 
aizmugurējās šasijas svars darba laikā pilnībā iedarbojas uz 
diskiem, tiek nodrošināta laba disku iespiešanās arī cietās 
augsnēs.

Perfekta darba kvalitāte

Mierīga un vienmērīga gaita

Izmantojot gāzpildītu akumulatoru hidropiedziņai, izmanto-
tās izlices iepriekš tiek hidrauliski nospriegotas. Hidrauliskā 
iepriekšējā nospriegošana ļauj ikvienu segmentu individuāli 
pielāgot augsnei – gan uz augšu, gan uz leju. Viss iekārtas 
rāmis optimāli pielāgojas lauka kontūrai un ļauj sasniegt 
vienmērīgu rezultātu visā darba platumā. Pateicoties indivi-
duālai pielāgošanai, arī sarežģītos darba apstākļos ir iespē-
jama mierīga gaita un līdz ar to tiek garantēta vienmērīga 
darba kvalitāte.



MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   30 10.10.17   10:46 MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   31 10.10.17   10:46

Catros · Certos · XTender

 Optimāls disku izvietojums drošam darbam arī smagos darba apstākļos

 Bezapkopes disku gultņi ar gredzenblīvi un mūžīgo eļļošanu

  Sērijveidā uzstādīti gumijas atsperu elementi aizsardzībai pret akmeņiem, 
kam nav nepieciešama apkope

  Neatkarīga disku piekare, nodrošinot optimālu pielāgošanos augsnes 
nelīdzenumiem un ļoti labu caurejamības spēju

 Salokāms un regulējams malējais disks

 Atvērta rāmja konstrukcija optimālai caurplūdei

 610 mm lieli diski daudz vairāk organiskajai masai

 Plašs pielietojuma spektrs

 Iespējams aprīkot ar uzkabināmo sējmašīnu GreenDrill

Galvenie argumenti

Lielām augu atlieku masām
CatrosXL

Darba dziļums

CatrosXL diski 5 līdz 16 cm

Ar 610 mm diskiem
smalki zoboti vai rupji zoboti
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Galvenie argumenti par labu CatrosXL

Jaudas patēriņš no 120 ZS

Ar 3 m, 3,5 m un 4 m darba platumu

Līdz 18 km/h darba ātrums

Kompaktās disku ecēšas CatrosXL, pateicoties atvērtajai rāmja konstrukcijai un 
lielajai caurplūdei, ir optimāli piemērotas saimniecībām, kas daudz izmanto 
organisko masu. Ar 610 mm smalki vai rupji zobotajiem diskiem darba dziļums 
līdz 16 cm nesagādā nekādas problēmas. Ar darba platumu no 3 m līdz 4 m un 
darba ātrumu no 12 līdz 18 km/h ir iespējams sasniegt augstas platības apstrādes 
jaudas ar ļoti labu darba rezultātu.

PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/catros-XL
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CatrosXL

XL jauda rugaines pāraršanā

CatrosXL 3003 praksē
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CatrosXL

Ar jaunajām CatrosXL AMAZONE prezentē kompakto disku 
ecēšu jaunāko produktu spektru. Darba platumā no 3 m 
līdz 4 m CatrosXL papildina Catros un Catros+ uzkarināmas 
disku ecēšas. CatrosXL īpašās priekšrocības ir CatrosXL diski 
ar 610 mm diametru un lielāks atstatums starp disku rin-
dām, kas ļauj sasniegt darba dziļumu līdz 16 cm. Jaunie 
CatrosXL diski ir pieejami smalki zobotā vai rupji zobotā 
versijā.

Tāpat kā ar Catros un Catros+ kompaktajām disku ecēšām 
arī CatrosXL, strādājot ar darba ātrumu no 12 līdz 18 km/h, 
tiek iegūts perfekts darba rezultāts un lielas platības 
apstrādes jaudas. Darba dziļuma regulēšana notiek mehā-
niski ar iestatīšanas vārpstām vai ar papildaprīkojumā pie-

ejamu ērtu hidraulisko dziļuma regulēšanu. Par glītu salaidu-
mu nākamajā braucienā un ātru darba un transportēšanas 
stāvokļa nomaiņu gādā salokāmie un regulējamie malu diski, 
kā arī regulējama sānu plāksne pirms veltņa.

Lielāks disku atstatums ļauj CatrosXL izcelties ar īpaši lielu 
caurplūdi. Pateicoties atvērtajai rāmja konstrukcijai bez 
problēmām ir iespējams veikt starpkultūru, graudu kukurū-
zas stublāju vai kartupeļu lakstu iestrādi, kā arī rugaines 
apstrādi. CatrosXL, tāpat kā daudzus citus modeļus, pro-
tams, var optimāli izmantot augsnes sagatavošanai sējai.

Līdz 16 cm darba dziļumam

Ar pilnu gāzi pa priekšu!

Lielām augu atlieku masām

Tips Darba platums

CatrosXL 3003 3,0 m

CatrosXL 3503 3,5 m

CatrosXL 4003 4,0 m
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 Bezapkopes disku gultņi ar gredzenblīvi un mūžīgo eļļošanu

  Gumijas atsperu elementi aizsardzībai pret akmeņiem, kam nav nepieciešama apkope

  Neatkarīga disku piekare, nodrošinot optimālu pielāgošanos augsnes nelīdzenumiem un 
ļoti labu caurejamības spēju

  Hidrauliska augšējā siksna darbojas pretī slīpajai vilcei un ļauj strādāt nogāzēs

  Lielu augu masu intensīva maisīšana, iestrāde un augsta caurplūdes jauda

  Vidējā šasija nodrošina mašīnai lielisku manevrētspēju un efektivitāti

  Liels atstatums starp diskiem un aizmugurējo veltni optimālai maisīšanai

  Hidrauliska darba dziļuma regulēšanas funkcija, tostarp skala darba dziļuma nolasīšanai

 Iespējams aprīkot ar uzkabināmo sējmašīnu GreenDrill

  Papildaprīkojumā pieejami izlīdzinātāji augsnes sagatavošanai sējai

Galvenie argumenti

Lielas kompaktas disku ecēšas
Certos-2TX

Darba dziļums

Certos disks 7 līdz 20 cm

Ārkārtīgi lieli 

660 mm diski
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Galvenie argumenti par labu Certos-2TX

Jaudas patēriņš no 160 ZS

Ar 4 līdz 7 m darba platumu

Līdz 15 km/h darba ātrums

Piekabināmās disku ecēšas Certos-2TX ir ideāli piemērotas intensīvi maisošai 
līdz pat vidēji dziļai augsnes apstrādei. Pateicoties 660 mm lielajiem diskiem, 
Certos-2TX ecēšas iegrimst augsnē līdz pat 20 cm dziļumam un bez nosprostoša-
nās iestrādā augsnē arī lielu daudzumu organiskā materiāla. Pateicoties plašajam 
darbu spektram, Certos-2TX ar darba platumu no 4 m līdz 7 m piedāvā spēcīgu 
universālu iekārtu ikvienai saimniecībai.

PAPILDU INFORMĀCIJA
www.amazone.de/certos-2tx
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Sekli vai dziļi – 
vienmēr ātri un intensīvi

Certos 5001-2TX ar transportēšanas platumu zem 3 m

  „It īpaši mums patika atjautīgā sānu vilces izslēgšana ar disku 
rindu hidraulisko slīpuma regulēšanu.“

(„profi“: „Prakses ziņojums par AMAZONE Certos 4001-2TX“, 
07.2017. izdevums)

  „Ar Certos viss darbs iet no rokas, cita starpā arī tamdēļ, ka šasija 
atrodas starp disku rindām un veltni, kas sekmē manevrētspēju.“

(„profi“: „Prakses ziņojums par AMAZONE Certos 4001-2TX“, 
07.2017. izdevums)
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Certos-2TX

Certos 5001-2TX ar 5 m darba platumu

Perfekts darba rezultāts Vidējā šasija

Hidrauliska augšējā siksna

Kompakto ecēšu disku diametram ir noteicošā ietekme uz 
darba dziļumu un apstrādes kvalitāti. Certos-2TX īpaši lielie, 
robotie diski ar diametru 660 mm priekšējā rindā un 22 grā-
du montāžas leņķi ir iestatīti īpaši agresīvam darbam, tāpēc 
atstāj aiz sevis teicami sastrādātu lauku pat smagās augsnēs 
un palielina iedarbību no apakšas. Lielais atstatums starp 
disku un veltni paredzēts tam, lai augsne atkal kļūtu nekus-
tīga un aizmugurē sekojošais veltnis varētu to iespējami 
labi nostiprināt.

Iebūvētā vidējā šasija, kas aprīkota ar 550/45-22,5 vai 400/
60-22,5 riepām, piešķir mašīnai lieliskas manevrēša nas īpa-
šības gan uz lauka, gan uz ceļa. Šasijas novietojums garantē 
labu svara sadalījumu un ļauj izmantot visus AMAZONE aiz-
mugurējos veltņus, lai varētu lietot augsnes apstākļiem atbil-
stošo aizmugurējo veltni. Lai nepieļautu mašīnas priekšgala 
kustību uz augšu, Certos-2TX sērijveidā ir aprīkots ar dīseles 
amortizāciju, kuras spiedienu iespējams pielāgot atbilstoši 
situācijai.

Lai izlīdzinātu iespējamu iekārtas slīpo vilci, Certos piedāvā 
papildu hidraulisko augšējo siksnu. Iekārtas aizmugurē eso-
šais papildu cilindrs nodrošina, ka iekārtu iespējams vienkārši 
koriģēt pa mazām pakāpēm. Ar papildu divkāršās darbības 
vadības ierīci no traktora kabīnes ir iespējams optimāli pielā-
got iekārtu. It īpaši nogāzēs augšējai siksnai ir priekšrocības.

Tips Darba platums

Certos 4001-2TX 4,0 m

Certos 5001-2TX 5,0 m

Certos 6001-2TX 6,0 m

Certos 7001-2TX 7,0 m

Izlīdzinātāja (pa kreisi) un disku bloka (pa labi) darba dziļuma 
indikators

  „Kad vadošās plāksnes un malu vilce ir iestatītas, principā var 
braukt no tīruma uz tīrumu – vairs neko daudz neregulējot.“

(„profi“: „Prakses ziņojums par AMAZONE Certos 4001-2TX“, 
07.2017. izdevums)
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Par visu padomāts!
Ērti un uzticami

Piekare ikvienam traktoram

Ātri, izveicīgi un ar lielu potenciālu!

Visām kompaktajām disku ecēšām ir pieejamas piemērotas 
piekabināšanas un uzkarināšanas iespējas plašā izvēlē ikvie-
nam traktoram. Atloka plāksne ļauj veikt vienkāršu un ātru 
piekares pārskrūvēšanu. Līdz ar to var izvēlēties ikvienam 
traktoram piemērotu piekari – lai tās būtu apakšējo vilcējs-
tieņu piekares KAT II, III, III-N, IV, IV-N, V, dažādas vilkšanas 
cilpas vai arī sakabes lodes savienojums K80.

Grozāmā, kā arī vidējā šasija visām piekabināmajām disku 
ecēšām piešķir augstu manevrētspēju un ļoti labas brauk-
šanas īpašības. Ātri vien uz 3 m transportēšanas platumu 
salokāmas piekabināmās disku ecēšas ceļu satiksmē pār-
vietojas īpaši droši.

Tā kā visas piekabināmās disku ecēšas ir aprīkotas ar sa-
spiestā gaisa bremzēm, ir iespējams iegūt atļauju braukša-
nai ar transportēšanas ātrumu 40 km/h.*

Ātrs salocīšanas process Certos iekārtās

* Lūdzu, ievērojiet nacionālos ceļu satiksmes noteikumus!

40 km/h

Catros Special Catros 01 Catros 02-2 CatrosXL Catros-2TS Catros+-2TX Catros+ 
12003-2TS

Certos-2TX
2,5 – 3 m 3,5 – 4 m

KAT II X X X

KAT III X X X X X X X X

KAT III-N X X X X X

KAT IV X

KAT IV-N X X X X

KAT V (K700) X X X X X

K80 X X X X

Vilkšanas cilpas X X X X

 ar adaptera trijstūri
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Aprīkojums | Speciālais aprīkojums

Izlīdzinātājs ar hidraulisku dziļuma regulēšanu un pārskatāmu skalu

Īpaši smagiem apstākļiem

Lai stiprinātu iespiešanos zemē izžuvušās, cietās augsnēs, 
speciālajā aprīkojumā daļēji ir pieejami papildu atsvari. 
Viens atsvaru komplekts sastāv no četriem 25 kg smagiem 
elementiem. Nelokāmu iekārtu maksimālais papildu svars 
ir 200 kg, salokāmu 3 punktu uzkarināmo iekārtu un 
Catros-2TS modeļu gadījumā (4 m līdz 6 m darba platums) – 
300 kg.

Transportēšanas kaste

Ar Catros+-2TX papildaprīkojumā pieejamo transportēšanas 
kasti tiek piedāvāts vērtīgs papildu uzglabāšanas nodalījums, 
kas tiek uzstādīts pie dīseles. 

Lai panāktu vēl labāku nolīdzināšanu un sasmalcināšanu, 
papildaprīkojumā ir pieejami izlīdzinātāji, kas paredzēti 
Catros-2TX un Certos-2TX. Ar šo speciālo aprīkojumu var, 
piemēram, pēc aršanas salauzt rupjas augsnes pikas vir-
skārtā un optimāli sagatavot augsni sējai. Dziļuma iestatī-
jums tiek veikts mehāniski bez pakāpēm. Papildaprīkojumā 
tiek piedāvāta arī ērta hidrauliskā dziļuma regulēšana, kas 
ļauj veikt ļoti ērtu bezpakāpju iestatījumu, sēžot traktora 
sēdeklī.

Izlīdzinātājs – optimālai augsnes 
sagatavošanai sējai

Intensīvu augsnes drupināšanu un nostiprināšanu atkarībā 
no augsnes veida veic dažādi veltņi. Lai nomainītu veltni, 
tikai jāatbrīvo stīpa. Lielais atstatums starp disku un aizmu-
gurējo veltni paredzēts tam, lai augsne atkal kļūtu nekustīga 
un aizmugurē sekojošais aizmugurējais veltnis varētu to 
iespējami labi nostiprināt.

Optimāla augsnes nostiprināšana
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Aizmugurējie veltņi
Augsnes nostiprināšana un dziļuma regulēšana

Stieņu 
veltnis SW 
520 mm

Stieņu 
veltnis SW 
600 mm

Zobratu 
veltnis PW 
600 mm

Tandēma 
veltnis TW 

520/380 mm

Leņķa profila 
veltnis WW 

580 mm

U profila 
veltnis UW 

580 mm
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Sasmalcināšana

Augsnes nostiprināšana

Pašpiedziņa (stumšana)

Nestspēja

Nejutīgums 
pret akmeņiem

Nejutīgums 
pret aizķepšanu

Maz nosprostojumu
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Sasmalcināšana

Augsnes nostiprināšana

Pašpiedziņa (stumšana)

Nestspēja

Nejutīgums 
pret akmeņiem

Nejutīgums 
pret aizķepšanu

Maz nosprostojumu
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s

Sasmalcināšana

Augsnes nostiprināšana

Pašpiedziņa (stumšana)

Nestspēja

Nejutīgums 
pret akmeņiem

Nejutīgums 
pret aizķepšanu

Maz nosprostojumu

– mazāk piemērots   piemērots  + labi piemērots  ++ ļoti labi piemērots
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Augsnes nostiprināšana | Aizmugurējie veltņi

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

Dubulto disku 
veltnis DDW 

600 mm
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Sasmalcināšana

Augsnes nostiprināšana

Pašpiedziņa (stumšana)

Nestspēja

Nejutīgums 
pret akmeņiem

Nejutīgums 
pret aizķepšanu

Maz nosprostojumu
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Sasmalcināšana

Augsnes nostiprināšana

Pašpiedziņa (stumšana)

Nestspēja

Nejutīgums 
pret akmeņiem

Nejutīgums 
pret aizķepšanu

Maz nosprostojumu
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Sasmalcināšana

Augsnes nostiprināšana

Pašpiedziņa (stumšana)

Nestspēja

Nejutīgums 
pret akmeņiem

Nejutīgums 
pret aizķepšanu

Maz nosprostojumu
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Aizmugurējo veltņu un 
aizrausēju kombinācijas

Perfekts papildinājums, veicot augsnes sagatavošanu sējai

Lai sagatavotu augsnes kukurūzas vai cukurbiešu sējai, 
AMAZONE kompaktās disku ecēšas daudzu veltņu gadīju-
mā var papildus aprīkot ar aizrausēju. Aizrausēji veido ļoti 
smalki drupanu augsnes struktūru un līdz ar to perfektus 

dīgšanas nosacījumus turpmākajām kultūrām. Vēl viena 
aizrausēja izmantošanas priekšrocība ir salmu sadales 
optimizēšana.

Aizrausēja izvēle 

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

Aizrausēja sistēma 
aizmugurējiem veltņiem KWM & DW
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Aizmugurējo veltņu un aizrausēju kombinācijas

Atsperīgā mērījumu sistēma* 
aizmugurējam veltnim WW

Atsperīgā izlīdzinātāju sistēma 
aizmugurējam veltnim UW

Aizrausēja sistēma 
aizmugurējiem veltņiem TW & DUW

*  Uzmanību! Apvienojumā ar TS 
šasiju aizmugurējā veltņa apgrie-
šana nav iespējama.

Stieņu veltnis SW 
520 mm

Stieņu veltnis SW 
600 mm

Zobratu veltnis PW 
600 mm

Tandēma veltnis TW 
520/380 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 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

Ca
tro

s
ne

ku
st

īg
a Special

2503 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

3003 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

3503 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

4003 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

3001 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

3501 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

4001 1x1 1x1 1x1 1x3 1x4 1x1, 5

sa
lo

kā
m

a

4002-2 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

5002-2 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

6002-2 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

pro
5002-2 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

6002-2 2x1 2x1 2x3 2x4 2x1, 5

 4002-2TS 2x1 2x1 2x1 2x 2x4 2x1

 5002-2TS 2x1 2x1 2x1 2x 2x4 2x1

 6002-2TS 2x1 2x1 2x1 2x 2x4 2x1

 7003-2TX 2x1 1x1 2x1 1x1 2x1 1x1 2x3 1x3 2x4 1x4 2x1, 5 1x1, 5

 8003-2TX 2x1 1x1 2x1 1x1 2x1 1x1 2x3 1x3 2x4 1x4 2x1, 5 1x1, 5

 9003-2TX 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2x3 2x3 2x4 2x4 2x1, 5 2x1, 5

12003-2TS 2x 2x 2x 2x

Ca
tro

sXL

ne
ku

st
īg

a 3003 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

3503 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

4003 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

Ce
rt

os
sa

lo
kā

m
a 4001-2TX 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4

5001-2TX 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4

6001-2TX 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4

7001-2TX 2x1 2x1 2x1 2x3 2x4

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

Dubulto disku 
veltnis DDW 

600 mm

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

Ca
tro

s
ne

ku
st

īg
a Special

2503 1x3 1x1 1x2 1x 1x
3003 1x3 1x1 1x2 1x 1x
3503 1x3 1x1 1x2 1x 1x
4003 1x3 1x1 1x2 1x 1x

3001 1x3 1x1 1x2 1x 1x
3501 1x3 1x1 1x2 1x 1x
4001 1x3 1x1 1x2 1x 1x

sa
lo

kā
m

a

4002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x
5002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x
6002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x

pro
5002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x
6002-2 2x3 2x1 2x2 2x 2x

 4002-2TS 2x 2x1 2x 2x
 5002-2TS 2x 2x1 2x 2x
 6002-2TS 2x 2x1 2x 2x
 7003-2TX 2x3 1x3 2x1 1x1 2x2 1x2 2x 1x 2x 1x
 8003-2TX 2x3 1x3 2x1 1x1 2x2 1x2 2x 1x 2x 1x
 9003-2TX 2x3 2x3 2x1 2x1 2x2 2x2 2x 2x 2x 2x
12003-2TS 2x 2x 2x 2x 2x 2x

Ca
tro

sXL

ne
ku

st
īg

a 3003 1x1 1x1 1x1 1x1

3503 1x1 1x1 1x1 1x1

4003 1x1 1x1 1x1 1x1

Ce
rt

os
sa

lo
kā

m
a 4001-2TX 2x3 2x1 2x2 2x 2x

5001-2TX 2x3 2x1 2x2 2x 2x
6001-2TX 2x3 2x1 2x2 2x 2x
7001-2TX 2x3 2x1 2x2 2x 2x

Nav piemērots 
pagriešanai uz 
aizmugurējā veltņa

1  Aizrausēja sistēma* 
aizmugurējiem velt-
ņiem SW, PW, KW & 
UW

2  Aizrausēja sistēma 
aizmugurējam velt-
nim KWM & DW

3  Aizrausēja sistēma* 
aizmugurējiem velt-
ņiem TW & DUW

4  Atsperīgā mērījumu 
sistēma* aizmugurē-
jam veltnim WW

5  Atsperīgā izlīdzinā-
tāju sistēma aizmu-
gurējam veltnim UW
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Catros · Certos · XTender

  „Ar visiem pārbaudes variantiem dubļainā mālainā augsnē 
varēja sasniegt labu darba rezultātu – kvalitatīvi sagatavotu 
augsni. Tas ir īpaši noderīgi starpkultūru izsējai, un AMAZONE 
šai vajadzībai var piedāvāt piemērotu pievienojamu sējmašīnu.“

(„Agrartechnik“, 08.2012.)

GreenDrill – uzkabināmā sējmašīna 
sīksēklu un starpkultūru iestrādei

  GreenDrill 500:

  velkamiem Catros ar darba platumu no 4 m līdz 9 m, 
500 l tvertnes tilpumu ar hidraulisku ventilatoru
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   GreenDrill 200:

  nelokāmiem un salokāmiem Catros, 3 m līdz 6 m darba platums, 
200 l tvertnes tilpums

Uzkabināmā sējmašīna GreenDrill

Lai starpkultūras varētu izsēt nepastarpināti vai, vienlaicīgi 
veicot augsnes apstrādi, AMAZONE piedāvā starpkultūru sēj-
mašīnu GreenDrill. To var pievienot gan kompaktajām disku 
ecēšām Catros, CatrosXL un Certos, kā arī mulčas kultivato-
ram Cenius, rotācijas kultivatoram KG vai rotācijas ecēšām KE. 
Sēklas materiāla izsēja notiek, izmantojot centrbēdzes 
šķīvjus.

GreenDrill sēklas tvertne ir 200 vai 500 litri un ir ērti sasnie-
dzam pa trepītēm. Izsējas daudzuma regulēšanas apgabalā 
bez sēklu tvertnes atrodas arī izsējas ripa, kura atkarībā no 
sēklas īpašībām un izsējas normas ir aprīkota ar parasto vai 
smalko izsējas spolīti. Sējas vārpstu darbina elektromotors, 
un ventilatoru darbina elektromotors vai hidrauliskā sistēma.

Mašīnas vadībai var izmantot divus alternatīvus vadības 
datorus ar atšķirīgu vadības ērtību pakāpi. Standarta aprī-
kojumā ar vadības datoru (versija 3.2) var ieslēgt sējas vārp-
stu un ventilatoru, regulēt sējas vārpstas apgriezienu skaitu. 
Komfortablajā aprīkojumā vadības dators (versija 5.2) papil-
dus piedāvā izvēlni, kurā var izvēlēties kalibrēšanu, parādīt 
braukšanas ātrumu, apstrādāto platību un darba stundas. 
Sējas vārpstu apgriezienu skaits automātiski pielāgojas mai-
nīgam braukšanas ātrumam, ja šis vadības dators ir pieslēgts 
traktora 7 kontaktu signālu kontaktligzdai.

Starpkultūru sēja un augsnes 
apstrāde vienā darba ciklā Ērta vadība

  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

Galvenie argumenti
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Lielāka izmantošanas uzticamība, 
mazāk apkopes!
Komforts ar Catros pro paketi un centrālo eļļošanu

Ļoti stingras tapas un pagriešanas drošinātājs pro paketē

Pro pakete

AMAZONE ar pro paketi piedāvā speciālu papildaprīkojumu, 
kas paredzēts Catros+ 5002-2 un 6002-2. Tas tiek uzstādīts 
tieši pie vircas tvertnēm un tādējādi ir pakļauts ārkārtējām 
slodzēm. Pro pakete piedāvā īpašus risinājumus iekārtu, kas 
ilglaicīgi tiek izmantotas vircas sadalei, izmantošanas uzti-
camības un kalpošanas ilguma uzlabošanai, piem., uzstādot 
aiz vircas pašgājēja. Līdzās speciālām ritošās daļas blīvēm 
dažādās disku gultņu vietās ir paredzētas papildu eļļošanas 

vietas, lai nodrošinātu darbību un izmantošanas uzticamību 
arī agresīvā vircas lietošanā. 

Catros+ 5002-2 ar pro paketi un vircas izkliedētāju
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Pro pakete un centrālā eļļošana | Vircas izkliedētājs

Elektriska centrālā eļļošanas sistēma pie Catros ar pro paketi

Centrālā eļļošana

Kā vēl vienu speciālo aprīkojumu AMAZONE prezentē cen-
trālo eļļošanas sistēmu, kas paredzēta Catros+ ar pro paketi, 
Catros+-2TX un Catros+ 12003-2TS. Lai vienkāršotu eļļoša-
nu, kā iesācēju risinājums tiek piedāvāta arī manuāla eļļo-
šanas sistēma. Eļļošanas nipelis šeit kalpo kā barošanas 
vienība visām ierīces eļļošanas vietām. Pakārtotie sadalītāji 
šai procesā gādā par garantētu eļļošanas vietu apgādi. Šīs 
sistēmas priekšrocība ir, ka smērvielas prese ir jāpievieno 
pie ierīces tikai vienā vietā un nav nepieciešams iekāpt no 
vircas un zemes pamatīgi netīrajā ierīcē. 

Maksimālam komfortam turklāt ir pieejama elektriska 
centrālā eļļošanas sistēma. Tā gādā par visu eļļošanas 
vietu automātisku apgādi Catros+ ar pro paketi. Tādējādi 
iespējams ievērojami samazināt apkopes laika un resursu 
patēriņu un vēl vairāk uzlabot izmantošanas uzticamību. 
Elektriskā centrālā eļļošanas sistēma ir ērts risinājums 
profesionālām saimniecībām ar augstu platību apstrādes 
jaudu un šauru apkopes laika rāmi, jo tādējādi iespējams 
ietaupīt dārgo dīkstāves laiku.

Sūknis ar rezervuāru Catros+ 12003-2TS centrālā eļļošanas sistēma

SynCult vircas izkliedētājs

Vircas tūlītējā iestrāde pēc izvades sniedz milzīgas priekšro-
cības attiecībā uz barības vielu efektivitāti un vides noslogo-
juma novēršanu. Vircas izkliedētājs kombinācijā ar AMAZONE 
disku ecēšām tādējādi izpilda arī priekšrakstos noteikto virces 
ātro iestrādi uzreiz pēc izvades.

Sadarbībā ar uzņēmumu Vogelsang tika attīstīts SynCult 
vircas izkliedētājs. Uz cinkotā adaptera rāmja līdz Catros 
pirmajai disku rindai ir stingri uzstādīti sadalītājs un vircas 
sistēmas šļūtenes. Speciālas cinkotas atloka plāksnes pie 
disku gultņiem nodrošina pamatīgu montāžu un labu šļū-
teņu pozicionēšanu. Priekšējai disku rindai virca tiek pieva-
dīta disku iegriezuma vietā. Ar pēc tam sekojošo otro disku 
rindu organiskais mēslojums tiek kārtīgi iemaisīts unno-
klāts ar augsni. Tādējādi sadalītāju var brīnišķīgi kombinēt 
ar augsnes apstrādi.

SynCult vircas izkliedētājs pie Catros+ 6002-2 ar pro paketi
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XTender 4200 
ar pārvietošanas un novietošanas ierīci

XTender un XTender-T
Uzkarināma tvertne un piekabināma tvertne

Ar 

ISOBUS 
tehniku

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. Divos nodalījumos sadalītā tvertne ar 4 200 l nodrošina 
lielu platības apstrādes jaudu.

Ar  4 200 l 
tvertnes tilpumu

XTender-T 4200
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Aizmugures tvertne XTender

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 sēšanas tehnikas dīk-
stāves, iegūto laiku efektīvi izmantojot sējai.

XTender agregātam ir spiedtvertne ar 4 200 l lielu tilpumu, 
ko var sadalīt proporcijās 50/50. Atkarībā no tā, vai ir iece-
rēts 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 vienu padeves kanālu mēslojuma izsēšanai

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

XTender-T 4200 ar Catros+ 12003-2TS pārvietošanās pa ceļu

Liela universalitāte

Augsts darba ražīgums

  Dubulta tvertņu sistēma vienlaicīgai minerālmēslu un/vai 
sēklu izsēšanai vienā darba ciklā kopā ar augsnes apstrādi

  Augsta kapacitāte, pateicoties 4 200 l tvertnes tilpumam
  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, kompaktajām disku ecēšām 
Certos un 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 4 000 kg
  Piemērots arī izmantošanai apvienojumā ar kompaktajām 

disku ecēšām Catros+ 12003-2TS

Galvenie argumenti par labu XTender
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Dozēšana ar elektrisko piedziņu ļauj vienkārši mainīt izsē-
jas daudzumu, sēžot traktora kabīnē, dozēt lauka stūros un 
kalibrēt, nospiežot podziņu. 

No papildaprīkojuma ir pieejams sēšanas tehnikā zināmais 
terminālis TwinTerminal 3.0. Pārējais pieejamais papildaprī-
kojums ir kameru sistēma, LED darba gaismas un tvertnes 
iekšējais apgaismojums. Gaismas nodrošina labu izgaismo-
jumu tumšajā laikā, bet kameras ļauj labi pārskatīt piekabi-
nāto mašīnu.

Tvertnei var ļoti ērti piekļūt pa sērijveida kāpnēm un iekrau-
šanas tiltiņu. Tvertnes lielā atvere nodrošina arī ļoti ātru un 
vienkāršu piepildīšanu.

Apakšējo vilcējstieņu piekare aizmugurē pievienotajam Cenius-2TX

Ērta vadība Kvalitatīvs ražojums

Universālas kombinēšanas iespējas

  „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)

Ērts, kvalitatīvs 
un universāls!

AMAZONE piedāvā pamata tvertni, kas izgatavota ar presē-
šanas 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 vien-
mērīgi. Sensori, kas novietoti tvertnes sašaurinātās izejas 
labajā un kreisajā pusē, kontrolē uzpildes līmeni. Tiklīdz ir 
sasniegts minimālais uzpildes līmenis, sistēma nosūta ter-
minālim brīdinājuma ziņojumu. 

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 kategoriju 3 vai 4N.

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 piekabināša-
nas iespējas.
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XTender aizmugurējā tvertne | XTender 4200 un XTender-T 4200 tehniskie dati

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

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

Mēslojuma iestrādes zari ar 
C-Mix lemesi 40

Centrbēdzes šķīvji sēklas materiālam

Mēslojuma iestrādes 
zari priekš Cenius-2TX

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

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

Sēklu centrbēdzes šķīvji pirms veltņa

Tvertnes tilpums (l) 4 200
Vilcēja maksimālā jauda (ZS) 600
Tvertnes sadalīšanas iespēja 50/50

Nepieciešamās vadības ierīces
1 vienk. darb. vārsts 

ar atgaitu bez spiediena

Traktora piekare
3 punktu piekare 

Kat. 3/4N

Mašīnas piekare
Apakšējo vilcējstieņu 

piekares kat. 3/4N

Pieļaujamā piekares noslodze (kg) 3 000

Pieļaujamā pilnā masa (kg) 7 200
Kopējais platums (m) 2,90
Uzpildes augstums (m) 2,12
Kopējais garums (m) 1,98
Tukšais svars (pašmasa) (kg) 1 300

Tvertnes tilpums (l) 4 200
Vilcēja maksimālā jauda (ZS) 600
Tvertnes sadalīšanas iespēja 50/50

Nepieciešamās vadības ierīces
1 vienk. darb. vārsts ar 
atgaitu bez spiediena

1 DW

Traktora piekare
Apakšējo vilcējstieņu piekare 
Sakabes lodes savienojums 

Vilkšanas cilpa

Mašīnas piekare
Apakšējo vilcējstieņu piekare 
Sakabes lodes savienojums 

Vilkšanas cilpa
Pieļaujamā piekares noslodze (kg)

Apakšējo vilcējstieņu piekare
Sakabes lodes savienojums
Atloka sakabe

4 000
4 000
3 500

Pieļaujamā pilnā masa (kg) 12 000
Kopējais platums (m) 2,90
Uzpildes augstums (m) 2,80
Kopējais garums (m) 6,00
Tukšais svars (pašmasa) (kg) 3 400

Tehniskie dati XTender 4200 Tehniskie dati XTender-T 4200
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Piekares nesējsistēma 
KR 9002 un KR 12002
kombinācijai ar trim Catros

Catros piekares nesējsistēmā KR 12002

Piekares nesējsistēma KR 12002 
ar papildaprīkojuma noliecamo ierīci

*  nav pieejama ES

Jaudīgo 9 m vai 12 m darba platumu iespējams iegūt, pie-
vienojot trīs kompaktās disku ecēšas AMAZONE savienojuma 
piekares nesējsistēmai KR. 

Piekares nesējsistēmu, kas atsevišķās iekārtas savieno vienā 
jaudīgā mašīnā, turklāt var izmantot kopā ar precīzās izsējas 
sējmašīnām ED vai sējmašīnām D9.

Veicot apgriešanās manevru, un transportēšanas laikā trīs 
balsta rāmji tiek izcelti ar hidraulikas palīdzību. 

Spēcīgs savienojums

Tips Darba platums

Catros piekares nesējsistēmā KR  9002  9,0 m

Catros piekares nesējsistēmā KR 12002 12,0 m

Lai nodrošinātu patīkamu braucienu ceļu satiksmē, piekares 
nesējsistēmai papildaprīkojumā ir pieejama noliecama ierīce, 
ar kuru sānos var papildus pacelt ārējos segmentus, tādējādi 
sasniedzot šaurāku transportēšanas platumu.

Šī tehnika ir koncipēta izmantošanai lielsaimniecībās ar 
apvienotiem laukiem.*
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Tehniskie dati

Piekares nesējsistēma | Uzkarināmo disku ecēšu tehniskie dati

Uzkarināmas disku ecēšas 
Catros Special

Catros Special

Catros 
2503 Special

Catros 
3003 Special

Catros 
3503 Special

Catros 
4003 Special

Darba platums (m) 2,50 3,00 3,50 4,00

Darba ātrums (km/h) 12 – 18

Jaudas patēriņš no (kW/ZS) 55/75 66/90 77/105 91/125

Diska diametrs/biezums (mm)

Catros (gluds) 460/4

Catros+ (zobots) 510/5

Disku attālums (mm) 250

Disku skaits 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16

Darba dziļums (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m) 2,40

Transportēšanas platums (m) 2,93 3,00 3,50 4,00

Transportēšanas augstums (m) 1,50

Svars bez veltņa (kg) 965/1 000 1 100/1 130 1 390/1 430 1 480/1 540
Svars (kg) Catros/Catros+ 
(pamatmašīna, meh. dziļuma 
iestatījums, ķīļriņķu veltnis)

1 385/
1 415

1 585/
1 615

1 945/
1 985

2 115/
2 175

Divkāršas darbības vadības ierīču skaits 
(ar hidraulisku dziļuma regulēšanu) – (1) – (1) – (1) – (1)

Uzkarināmas disku ecēšas 
Catros

Uzkarināmās iekārtas, nelokāmas Uzkarināmās iekārtas, salokāmas

Catros 
3001

Catros 
3501

Catros 
4001

Catros 
4002-2

Catros 
5002-2

Catros 
6002-2

Darba platums (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Darba ātrums (km/h) 12 – 18

Jaudas patēriņš no (kW/ZS) 66/90 77/105 91/125 91/125 110/150 130/180

Diska diametrs/biezums (mm)

Catros (gluds) 460/4

Catros+ (zobots) 510/5

Disku attālums (mm) 250

Disku skaits 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Darba dziļums (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m) 2,45 2,65

Transportēšanas platums (m) 3,00 3,50 4,50 2,95

Transportēšanas augstums (m) 1,70 2,50 3,00 3,50

Svars bez veltņa (kg) 1 150/1 200 1 270/1 330 1 380/1 440 2 240/2 300 2 350/2 670 2 455/2 840
Svars (kg) Catros/Catros+ 
(pamatmašīna, meh. dziļuma 
iestatījums, ķīļriņķu veltnis)

1 690/
1 740

1 880/
1 940

2 070/
2 130

2 990/
3 050

3 260/
3 580

3 485/
3 870

Divkāršas darbības vadības ierīču skaits 
(ar hidraulisku dziļuma regulēšanu) – (1) 1 (2)

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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Catros · Certos · XTender

Piekabināmās disku ecēšas 
Catros+-2TX un Catros+ 12003-2TS

Catros+ 
7003-2TX 

Catros+ 
8003-2TX 

Catros+ 
9003-2TX 

Catros+ 
12003-2TS

Darba platums (m) 7,00 8,00 9,00 12,00

Darba ātrums (km/h) 12 – 18

Jaudas patēriņš no (kW/ZS) 154/210 176/240 198/270 265/360

Diska diametrs/biezums (mm)

Catros+ (gluds vai zobots) 510/5

Disku attālums (mm) 250

Disku skaits 2 x 28 2 x 32 2 x 36 2 x 48

Darba dziļums (cm) Catros+ 5 – 14

Piekare Apakšējo vilcējstieņu piekare, Sakabes lodes savienojums, vilkšanas cilpa

Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m) 8,65 6,90

Transportēšanas platums (m) 3,00

Transportēšanas augstums (m) 3,45 3,95 4,00 4,00

Svars bez veltņa (kg) 6 350 6 610 7 120 11 000

Svars (kg) Catros+ 
(pamatmašīna + ķīļriņķu veltnis) 7 520 7 940 8 640 12 600

Divkāršas darbības vadības ierīču skaits 
(ar hidraulisku dziļuma regulēšanu) 2 (3) 3 (4)

Tehniskie dati

Piekabināmās disku ecēšas 
Catros-2TS

Catros 
4002-2TS

Catros 
5002-2TS

Catros 
6002-2TS

Darba platums (m) 4,00 5,00 6,00

Darba ātrums (km/h) 12 – 18

Jaudas patēriņš no (kW/ZS) 91/125 110/150 130/180

Diska diametrs/biezums (mm)

Catros (gluds) 460/4

Catros+ (gluds vai zobots) 510/5

Disku attālums (mm) 250

Disku skaits 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Darba dziļums (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Piekare Apakšējo vilcējstieņu piekare + sakabes lodes savienojums un vilkšanas cilpa

Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m) 6,30

Transportēšanas platums (m) 2,95

Transportēšanas augstums (m) 2,80 3,30 3,80

Svars bez veltņa (kg) 3 040/3 100 3 150/3 470 3 255/3 640
Svars (kg) Catros/Catros+ 
(pamatmašīna, meh. dziļuma 
iestatījums, ķīļriņķu veltnis)

3 795/
3 855

4 065/
4 385

4 290/
4 675

Divkāršas darbības vadības ierīču skaits 
(ar hidraulisku dziļuma regulēšanu) 2 (3)

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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Piekabināmo disku ecēšu un uzkarināmo šķīvju ecēšu tehniskie dati

Piekabināmās disku ecēšas 
Certos-2TX

Certos 
4001-2TX

Certos 
5001-2TX

Certos 
6001-2TX

Certos 
7001-2TX

Konstrukcija salocīta/vilkta salocīta/vilkta salocīta/vilkta salocīta/vilkta

Darba platums (m) 4,00 4,90 6,00 7,00

Darba ātrums (km/h) 10 – 15

Transportēšanas ātrums (km/h) 40

Diska diametrs/biezums (mm)

Certos (zobots) 660/6

Disku skaits 24 28 36 40

Disku attālums (mm) 350

Darba dziļums (cm) 7 – 20

Patērējamā jauda no/līdz (ZS) 160 – 230 200 – 300 250 – 400 > 350

Transportēšanas garums (m) 8,04 8,04 8,14 8,14

Transportēšanas platums (m) 2,85

Transportēšanas augstums (m) 2,96 3,34 3,85 3,99

Kopējais svars (kg) 
(pamatmašīna + ķīļriņķu veltnis KW 580) 6 550 7 100 8 200 8 700

Faktiskā sakabes noslodze (kg) 1 500 1 500 1 700 1 700

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. 

Uzkarināmas disku ecēšas 
CatrosXL

Uzkarināmās iekārtas, nelokāmas

CatrosXL 
3003

CatrosXL 
3503

CatrosXL 
4003

Darba platums (m) 3,00 3,50 4,00

Darba ātrums (km/h) 12 – 18

Jaudas patēriņš no (kW/ZS) 88/120 103/140 118/160

Diska diametrs/biezums (mm)

CatrosXL (smalki zobots vai rupji zobots) 610/6

Disku attālums (mm) 250

Disku skaits 2 x 12 2 x 14 2 x 16

Darba dziļums (cm) CatrosXL 5 – 16

Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m) 3 340

Transportēšanas platums (m) 3,00 3,50 4,00

Transportēšanas augstums (m) 1,50

Svars bez veltņa (kg) 1 470 1 710 1 940
Svars (kg) CatrosXL 
(pamatmašīna meh. dziļuma 
iestatījums, ķīļriņķu veltnis)

1 960 2 270 2 580

Divkāršas darbības vadības ierīču skaits 
(ar hidraulisku dziļuma regulēšanu) – (1) – (1) – (1)
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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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