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Catros · Certos · XTender

Kompaktowe brony talerzowe AMAZONE
Wydajność, która sprawia przyjemność!
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Kompaktowe brony talerzowe nadają się do intensywnej uprawy gleby. Dzięki swojej wyjąt-
kowej łatwości uciągu przy szerokości roboczej od 2,5 do 12 m, możliwe jest osiąganie wyso-
kich prędkości roboczych i dużych wydajności powierzchniowych – co przekłada się również 
na rekordowo niskie zużycie paliwa i znakomitą efektywność pracy.
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Rzut oka: Mniej znaczy więcej

 Więcej stabilności
 Więcej możliwości zastosowania
 Więcej komfortu i jakości pracy

 Mniej zapotrzebowanie na paliwo
 Mniej kosztów na części ścieralne
 Mniej nakładów na konserwację

WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/catros
www.amazone.pl/certos

Szybciej, ekonomiczniej, lepiej!



MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   4 10.10.17   09:27 MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   5 10.10.17   09:28MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   4 10.10.17   10:43 MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   5 10.10.17   10:44

Catros · Certos · XTender

Silna rodzina!

Typ Szerokość robocza

Catros/Catros+ 4002-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2 6,0 m

Typ Szerokość robocza

Catros/Catros+ 4002-2TS 4,0 m

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

Catros/Catros+ 6002-2TS 6,0 m

Typ Szerokość robocza

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

Typ Szerokość robocza

Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

 Catros z talerzami o średnicy 460 mm i głębokością roboczą 3 cm do 12 cm
Catros+ z talerzami o średnicy 510 mm i głębokością roboczą 5 cm do 14 cm
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Typ Szerokość robocza

CatrosXL 3003 3,0 m

CatrosXL 3503 3,5 m

CatrosXL 4003 4,0 m

Typ Szerokość robocza

Catros+ 7003-2TX 7,0 m

Catros+ 8003-2TX 8,0 m

Catros+ 9003-2TX 9,0 m

Typ Szerokość robocza

Catros+ 12003-2TS 12,0 m

Typy

Typ Szerokość robocza

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+ z talerzami o średnicy 510 mm i głębokością roboczą 5 cm do 14 cm

CatrosXL z talerzami o średnicy 610 mm i głębokością roboczą 5 cm do 16 cm

Certos z talerzami o średnicy 660 mm i głębokością roboczą 7 cm do 20 cm

Certos 660 mmCatrosXL 610 mm 
(płytko wyzębiony)

CatrosXL 610 mm 
(głęboko wyzębiony)

Catros+ 510 mm 
(zębaty)

Catros+ 510 mm 
(gładki)

Catros 460 mm
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Wykorzystajmy odpowiednią wielkość! 
Catros, Catros+, CatrosXL lub Certos?

Wyjątkowo niskie zużycie paliwa

  „AMAZONE podaje zapotrzebowanie siły uciągu na poziomie 90 KM (66 kW). Chcieliśmy to wiedzieć 
i świadomie zdecydowaliśmy się na lekki ciągnik o mocy 106 KM (78 kW). Z odpowiednim balastem 
przodu byliśmy zachwyceni prędkością roboczą wynoszącą ponad dwanaście kilometrów na godzinę, 
osiąganą także na niewielkich zboczach.”

(Agrartechnik · 08/2012)

Podczas pracy kompaktowymi bronami talerzowymi Catros, 
bez problemów osiąga się prędkości od 12 km/h do 18 km/h. 
Umożliwia niezwykle dużą wydajność powierzchniową i 
zmniejsza potrzebny nakład pracy do minimum. Czynnikami 
decydującymi o sukcesie ekonomicznym są również koszty 
paliwa, zużycie części i koszty napraw. Do jednoznacznego 
ustalenia tych kosztów AMAZONE przez wiele lat współpra-
cowała z centrum doświadczalnym DLG w Groß -Umstadt.

We wszystkich próbach pomiarowych, kompaktowe brony 
talerzowe Catros okazywały się wyjątkowo oszczędne gdy 
chodzi o zużycie paliwa. Dzięki temu przy uprawie ścierniska 
uzyskuje się średnią głębokość roboczą 6 cm – zależnie od 
rodzaju gleby oraz topografii terenu – zużycie paliwa wyno-
siło jedynie 4 l/ha. Podobnie korzystne wartości stwierdzono 
także przy przedsiewnej uprawie gleby.
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Technika | Talerze

Talerz brony Catros o średnicy 460 mm stanowią idealne 
rozwiązanie do precyzyjnej, bardzo płytkiej i intensywnie 
mieszającej uprawy ścierniska. W ten sposób stworzone 
zostaną idealne warunki do kiełkowania niedomłotów i 
chwastów oraz szybkiej mineralizacji słomy.

  Głębokość robocza od 3 cm do 12 cm
  Grubość talerzy 4 mm/Średnica talerzy 460 mm/gładkie
  Uprawa bardzo płytka przy cięciu całopowierzchniowym
  Optymalne do uprawy przedsiewnej

Talerze Catrosa+ o średnicy 510 mm odznaczają się bardziej 
agresywnym trybem pracy i pewnym wciąganiem także 
w trudnych warunkach. Optymalny obszar zastosowań dla 
tych bron to uprawa ścierniska, uprawa przedsiewna lub 
obróbka poplonów. 

  Głębokość robocza od 5 cm do 14 cm
  Grubość talerzy 5 mm/Średnica talerzy 510 mm/

gładkie lub zębate
  Uniwersalne do intensywnego mieszania
  Bardziej agresywny tryb pracy
  Mieszanie z glebą nawozów organicznych

Talerze Catros+– jeszcze 
intensywniejsze mieszanie

Talerze Catros – ekstremalnie precyzyjne, 
ekstremalnie płytko

Talerze Certos – 
do uprawy średnio  głębokiej

Talerze Certos o średnicy 660 mm nadają się szczególnie do 
intensywnej uprawy średnio głębokiej do 20 cm. Dzięki 
dużej średnicy talerzy możliwe jest wmieszanie dużych 
ilości słomy kukurydzianej, resztek słonecznika, poplonów 
lub też uprawa terenów zielonych. Ponadto talerze Certos 
znajdują swoje zastosowanie także w warunkach ekstre-
malnych takich jak twarde i bardzo suche gleby.

  Głębokość robocza od 7 cm do 20 cm
  Grubość talerzy 5 mm/Średnica talerzy 660 mm/

głęboko wyzębione
  Dobre prowadzenie także na ciężkich glebach dzięki 

dużej masie własnej
  Głębsza i bardziej intensywna praca wraz z możliwością 

uprawy terenów zielonych

Talerze Catros

Grubość materiału 4 mm, średnica 460 mm

Talerze Catros+

Grubość materiału 5 mm, średnica 510 mm

Catros 
460 mm

Catros+ 
510 mm

Głęboko i płytko ząbkowane talerze CatrosaXL o średnicy 
610 mm umożliwiają głębszą uprawę przy maksymalnym 
przemieszaniu. Perfekcyjne prowadzenie nawet w najtrud-
niejszych warunkach gwarantuje głębokości robocze do 
16 cm pozostawiając za sobą homogeniczną mieszankę. 
Optymalne do obróbki poplonów i kukurydzy.

  Głębokość robocza od 5 cm do 16 cm
  Grubość talerzy 5 mm/Średnica talerzy 610 mm/

płytko i głęboko ząbkowane
  Duży odstęp między talerzami a wałem 
  Optymalne do obróbki poplonów i kukurydzy

Talerze CatrosaXL – 
dla dużej ilości masy organicznej

CatrosXL 
610 mm

Certos 
660 mm
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Smarowanie ułożyskowania talerzy nie jest konieczne, co 
znacznie zmniejsza nakłady na konserwację. Ślizgowe pier-
ścienie uszczelniające są od dziesięcioleci stosowane w 
maszynach budowlanych do uszczelniania rolek bieżnych 
przy pojazdach gąsienicowych i także tam, nawet w naj-
trudniejszych warunkach pracują absolutnie niezawodnie.

Łożyskowania talerzy wszystkich Catrosów powyżej 4 m, 
Catrosa XL i Certosa-2TX dzięki jeszcze większej średnicy 
zewnętrznej odznaczają się jeszcze solidniejszymi wymia-
rami. Dzięki solidnej konstrukcji zredukowano do mini-
mum prace i koszty konserwacyjne i zagwarantowano 
długie użytkowanie także w najtrudniejszych warunkach.

Bez ciągłego smarowania – dzięki 
bezobsługowemu ułożyskowaniu talerzy Duży wymiar łożyskowania talerzy 

  „Rzeczą bardzo pozytywną jest to, że nie trzeba smarować 
wszystkich łożysk talerzy.”

(Agrartechnik · 08/2012)

Ślizgowy pierścień uszczelniający
Atutami są niezawodność i komfort

Sprawdzone 1.000.000 razy!

Zalety 

  Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy ze ślizgowymi 
pierścieniami uszczelniającymi i trwałym smarowaniem

  Niewymagające konserwacji zabezpieczenie przed kamieniami 
za pomocą gumowych elementów amortyzujących

  Indywidualne zawieszenie każdego talerza z optymalnym dopa-
sowaniem do konturów pola i znakomitą przepustowością

2-rzędowe, skośne łożysko kulkowe

2 x pierścień uszczelniający (O-ring)

2 x pierścień żeliwny 
z powierzchnią ślizgową

Olej przekładniowy

Ślizgowy pierścień uszczelniający 
wmontowany w stożkowej obudowie
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Elastyczne, gumowe elementy sprężynujące na zawieszeniu 
każdego z talerzy służą nie tylko optymalnemu dopasowa-
niu do konturów pola ale stanowią także zabezpieczenie 
poszczególnych talerzy przed przeciążeniem. Gumowe ele-
menty amortyzujące posiadają dużą średnicę, są bezobsłu-
gowe i pozwalają na nieograniczony ruch talerza po natra-
fieniu na kamień.

Bezpieczne i absolutnie 
bezobsługowe!

Technika | Ślizgowe pierścienie uszczelniające i indywidualne zawieszenie talerzy

  Praktyczne także 
w szczegółach:

  Dopasowanie poszczególnych 
talerzy do podłoża włącznie z 
zabezpieczeniem przed prze-
ciążeniem i kamieniami

Perfekcja – indywidualne mocowanie 
każdego z talerzy

Niezależnie od tego, czy to Catros, Catros+, CatrosXL czy 
Certos, we wszystkich maszynach każdy talerz mocowany 
jest na ramie osobno za pomocą gumowego elementu 
amortyzującego. Każdy talerz może podążać za konturem 
gleby lepiej niż w przypadku maszyn ze sztywnym moco-
waniem, tak że gleba nie jest jedynie przegarniana ale 
faktycznie przeorana. W ten sposób nawet przy nierówno-
ściach na powierzchni gleby można przeprowadzić równo-
mierną uprawę. Indywidualne mocowanie talerzy umożli-
wia jednocześnie optymalne i lepsze przejście dużych ilości 
materii organicznej w porównaniu do mocowania talerzy 
parami.

Indywidualne zawieszenie talerzy
Dla optymalnego dopasowania do podłoża

Talerze ustawione pod ostrym kątem

Dzięki kątowi 17° w przednim i 14° w tylnym rzędzie tale-
rzy w bronach Catros, Catros+ i CatrosXLsą one w stosunku 
do powierzchni gleby również mocowane pod małym kątem. 
Zapewnia to płynne przekazywanie mieszanki gleby ze sło-
mą z pierwszego na drugi rząd talerzy i prowadzi do dosko-
nałego przemieszania się gleby z materiałem roślinnym. 
W porównaniu do talerzy o dużym kącie mocowania, kąt 
wyrzutu przy stromym ułożeniu talerzy jest znacząco mniej-
szy. Dzięki temu mieszanka gleby ze słomą jest poprawnie 
rozkładana jeszcze przed wałem uprawowym.

Duże talarze Certos-2TX w przednim rzędzie ustawione są 
agresywnie pod kątem natarcia 22°, dzięki czemu na ciężkiej 
glebie pozostawiają po sobie idealny obraz pracy i zwiększają 
zagłębianie się.

  Talerze krańcowe ustawiane na wyso-
kość za pomocą otworu fasolowego 
umożliwiają czyste przyłączenie w każ-
dych warunkach roboczych.
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Mocny model podstawowy
Catros Special

Szerokości robocze 2,5 do 4 m 

Głębokość robocza 

Talerze Catros  3 do 12 cm 
Talerze Catros+ 5 do 14 cm

  Łatwy w uciągu, od 2,5 m szerokości roboczej, od 75 KM mocy ciągnika

 Optymalne ustawienie talerzy dla pewnej pracy także w najcięższych warunkach

  Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy ze ślizgowymi pierścieniami uszczelniającymi 
i trwałym smarowaniem

  Nie wymagające konserwacji, seryjne zabezpieczenie przed kamieniami przez gumowe 
elementy sprężyste 

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

 Składane i regulowane talerze krawędziowe

   Centralna i prosta mechaniczna regulacja głębokości roboczej po lewej stronie maszyny

 Możliwa hydrauliczna regulacja głębokości

 Możliwe wyposażenie w nabudowany siewnik do poplonów GreenDrill

Argumenty
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Kluczowe argumenty przemawiające za Catros Special

Prędkość robocza do 

18 km/h

Zapotrzebowanie mocy od 75 KM

Zawieszana brona talerzowa Catros Special idealnie nadaje się do uprawy szybkiej, 
płytkiej oraz intensywnie mieszającej glebę. Z solidną konstrukcją i szerokością 
roboczą od 2,5 m do 4 m, to znakomity model podstawowy dla małych i średnich 
gospodarstw. WIĘCEJ INFORMACJI

www.amazone.pl/catros-special
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Catros Special
Szerokość robocza 2,5 m, 3 m, 3,5 m lub 4 m

  „Można wygodnie ustawić głębokość z boku maszyny.”

  „Maszyna wygląda bardzo dobrze. Rama ma konstrukcję otwartą.”

 (top agrar – raport · 01/2017)
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Catros Special

Zawieszana brona talerzowa 
Catros Special 2503, 3003, 3503, 4003 Dla większego komfortu obsługi

Łatwe zawieszenie i szerokość robocza od 2,5 m do 4 m 
sprawiają, że zawieszana brona talerzowa Catros Special 
jest świadomym rozwiązaniem cenowym w gospodarstwie. 
Dzięki przemyślanej koncepcji, wszystkie ustawienia podsta-
wowe można szybko i łatwo wykonywać sposobem mecha-
nicznym. Regulacja głębokości roboczej odbywa się przez 
proste, zajmujące bardzo mało czasu przełożenie elementów 
dystansowych.

Dodatkowo dostępna jest wygodna hydrauliczna regula-
cja głębokości roboczej, dzięki której możliwe jest proste 
i dokładne ustawienie z traktora.

   Regulacja głębokości roboczej przez elementy dystansowe – 
tutaj mała głębokość robocza

  Regulacja głębokości roboczej przez elementy dystansowe – 
tutaj średnia głębokość robocza

Talerze krawędziowe – dla osiągnięcia 
100 % szerokości roboczej 

Dzięki składanym talerzom krawędziowym, w Catrosie Special 
od 3 m szerokości roboczej, można szybko przestawić maszynę 
z położenia transportowego w robocze, aby osiągać zawsze 
deklarowaną szerokość. Talerze są regulowane i zapewniają 
równe połączenie z sąsiednimi przejazdami.

 Składane i regulowane talerze krawędziowe

  „Do transportu oba talerze krawędziowe należy złożyć. Maszyna 
o szerokości w położeniu roboczym 3,54 m zwęża się przez to 
do transportu do mniej niż 3 m.”

 (top agrar – raport · 01/2017)

Hydrauliczna zmiana głębokości roboczej
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 Łatwa w uciągu, 3 m szerokości roboczej, moc ciągnika od 90 KM 

  Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy ze ślizgowymi pierścieniami uszczelniającymi 
i trwałym smarowaniem

  Nie wymagające konserwacji zabezpieczenie przed kamieniami przez gumowe 
elementy amortyzujące

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

 Przesunięcie rzędów talerzy z szybkim, komfortowym przestawianiem mechanicznym

 Możliwe wyposażenie w nabudowany siewnik do poplonów GreenDrill

  Opcjonalnie hydrauliczna regulacja głębokości roboczej wraz ze skalą do odczytu 
 głębokości roboczej

Argumenty

Komfortowa klasa wyższa
Catros (sztywny)
Catros-2 (składany)
Catros-2TS (składany i zaczepiany)

Szerokości robocze 3 do 6 m 

Głębokość robocza

Talerze Catros  3 do 12 cm 
Talerze Catros+ 5 do 14 cm
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Argumenty Catros, Catros-2 i Catros-2TS

Catros+ 3001 z GreenDrill 200

Prędkość robocza do 

18 km/h

Zapotrzebowanie mocy od 90 KM

Kompaktowe brony talerzowe Catros, Catros+, Catros-2 i Catros-2TS nadają się 
idealnie do uprawy płytkiej i intensywnie mieszającej. Dzięki wyjątkowej łatwości 
uciągu przy szerokościach roboczych 3 m do 6 m możliwe jest osiąganie wyjątkowo 
wysokich prędkości roboczych i wydajności powierzchniowych. WIĘCEJ INFORMACJI

www.amazone.pl/catros
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Catros · Certos · XTender

Catros
Maszyny zawieszane

Catros 5002-2 z GreenDrill
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Optymalne ustawienie 
przesunięcia rzędów talerzy

Maszyny zawieszane, sztywne o szerokościach roboczych od 
3 m do 4 m są bardzo wydajne dzięki wysokim prędkościom 
roboczym. 

Składane hydraulicznie, zawieszane maszyny o szeroko-
ściach roboczych od 4 m do 6 m są idealne do osiągania 
dużych wydajności powierzchniowych lub dziennych.

Sztywne Składane hydraulicznie

Catros, Catros-2

Typ Szerokość robocza

Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

Typ Szerokość robocza

Catros/Catros+ 4002-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2 6,0 m

W sztywnych Catrosach o szerokości roboczej 3 m i 3,5 m 
z pomocą układu przesuwu, oba rzędy talerzy są zsuwane są 
do siebie i ryglowane w pozycji transportowej. Przed rozpo-
częciem pracy rzędy talerzy są ponownie odryglowane i rozsu-
wane. Dzięki temu rozwiązaniu, pomimo pełnej szerokości 
roboczej możliwa jest również bezpieczna jazda po drogach. 
Proces przesuwania odbywa się z wykorzystaniem oporów 
gleby.

Opcjonalnie dostępny jest komfortowy, hydrauliczny układ 
przesuwu.

Dzięki nieskomplikowanej i kompaktowej budowie, wysi-
łek przy regulacji wszystkich bron Catros jest minimalny. 
W bardzo trudnych warunkach pracy (susza) pozycję talerzy 
można odpowiednio dostosować. Można wówczas przesta-
wić wzajemne położenie rzędów talerzy dla uzyskania więk-
szej ilości gleby z ryzykiem niepodcięcia całej powierzchni. 
Kolejną zaletą tego rozwiązania jest możliwość korekty pozy-
cji talerzy w miarę ich zużycia. Regulacji dokonuje się czworo-
kątnym sworzniem mimośrodowym, służącym równocześnie 
jako ogranicznik.
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Catros · Certos · XTender

Catros-2TS
Wszechstronność zastosowania z unoszonym podwoziem – także przy małym udźwigu

Catros+ 6002-2TS w pracy   „Catros+ dobrze się zagłębia i podcina równomiernie ściernisko.”

  „Szczególnie przy maksymalnych głębokościach i odciążonym 
wale Catros+ pracuje bardzo spokojnie. Nie obserwuje się przy 
tym ani kołysania ani znoszenia maszyny na boki.”

(Sprawozdanie dlz Praxis Technik · 05/2011)
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Catros-2TS

Do podstawowego wyposażenia maszyn zaczepianych 
Catros-2TS o szerokości roboczej 4 m do 6 m należy uno-
szone podwozie z dyszlem zaczepu. Maszyny Catros-2TS 
charakteryzuje bardzo spokojna praca, gdyż podwozie jest 
uniesione całkowicie powyżej ramy roboczej. Oprócz tego, 
masa podwozia dociąża maszynę i ułatwia jej zagłębianie 
na twardych polach. Catros-2TS seryjnie dysponuje tłumie-
niem wstrząsów, poprzez co nawet w najcięższych warun-
kach praca jest wyjątkowo spokojna. Catros-2TS oferuje 
bardzo dużą wszechstronność zastosowań przy jednocze-
snym, niewielkim zapotrzebowaniu na siłę udźwigu.

Komfortowa klasa wyższa

Typ Szerokość robocza

Catros/Catros+ 4002-2TS 4,0 m

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

Catros/Catros+ 6002-2TS 6,0 m

Zawracanie na wale uprawowym

W kombinacji z wałem uprawowym brony talerzowe 
Catros-2TS i Catros+-2TS oferują możliwość nawrotów na 
wale. Na nawrotach maszyna jest po prostu unoszona dol-
nymi dźwigniami TUZ i porusza się tylko na wale. Proces 
zawracania na wale jest tym samym prosty, szybki i reali-
zowany z ochroną gleby.

Catros+ 6002-2TS – zawracanie na wale uprawowymCatros+ 6002-2TS w transporcie drogowym z prędkością 40 km/h*

* Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów o ruchu drogowym!

40 km/h

Praca na „takiej głębokości, 
jaka jest potrzebna”

Catrosy zawieszane i typy Catros-2TS wyposażone są w 
układ bezstopniowej, mechanicznej zmiany głębokości 
roboczej umieszczony centralnie na maszynie. Pozwala on 
bardzo szybko i łatwo dopasować maszynę do każdych 
warunków pracy. Kompaktowe brony talerzowe pracują 
zawsze tylko tak głęboko, jak to konieczne – daje to oszczęd-
ności paliwa. 

Hydrauliczna zmiana głębokości roboczej

Wybierana opcjonalnie, hydrauliczna regulacja głębokości 
to komfortowe rozwiązanie, pozwalające zmienić głębokość 
roboczą z kabiny ciągnika także podczas jazdy. Do orientacji 
służy tu dodatkowa skala. W ten sposób można na całym 
polu wygodnie pracować tak płytko, jak to konieczne a na 
śladach przejazdów odpowiednio głębiej. 



MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   20 10.10.17   09:30 MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   21 10.10.17   09:30MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   20 10.10.17   10:46 MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   21 10.10.17   10:46
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  Łatwa w uciągu, 7 m szerokości roboczej od 210 KM mocy ciągnika

  Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy ze ślizgowymi pierścieniami uszczelniającymi 
i trwałym smarowaniem

  Nie wymagające konserwacji zabezpieczenie przed kamieniami przez gumowe 
elementy amortyzujące

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

  Środkowe podwozie zapewnia maszynie dużą zwrotność i szybkość na drodze

  Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej wraz ze skalą do odczytu głębokości roboczej

  ContourFrame dla optymalnego dopasowania poszczególnych segmentów do podłoża

  Możliwy opcjonalny Crushboards do optymalnego przygotowania pola pod siew

 Możliwe wyposażenie w nabudowany siewnik do poplonów GreenDrill

Argumenty

Wielkie
Catros+-2TX

Głębokość robocza

Talerze Catros+ 5 do 14 cm

Z talerzami 510 mm 
gładkimi lub zębatymi 
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Kluczowe argumenty przemawiające za Catros+-2TX

Zapotrzebowanie mocy od 210 KM

Szerokości robocze 7 do 9 m 

Prędkość robocza do 18 km/h

Zaczepiana brona talerzowa Catros-2TX nadaje się idealnie do płytkiej i inten-
sywnie mieszającej uprawy gleby. Podwozie środkowe maszyny zapewnia jej 
wyjątkową zwrotność i pozwala na szybką i pewną jazdę po drodze mimo sze-
rokości roboczej 7 m do 9 m. Wyjątkowo spokojna jazda i łatwość prowadzenia 
gwarantują najwyższy komfort przy jednocześnie dużych prędkościach trans-
portowych..

Z ContourFrame

WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/catros-2tx
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Catros · Certos · XTender

Catros+-2TX
Maksymalne wydajności powierzchniowe z podwoziem środkowym

Catros+ 8003-2TX z klinowym wałem pierścieniowym o profilu Matrix i szerokości roboczej 8 m
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Komfort górą

Do podstawowego wyposażenia maszyn zaczepianych 
Catros+-2TX o szerokości roboczej 7 m, 8 m i 9 m należy 
unoszone podwozie środkowe.

Maszyny Catros+-2TX wyróżnia wyjątkowo spokojny bieg, 
gdyż masa podwozia równomiernie dociąża pole talerzy 
i wał uprawowy. Oprócz tego masa podwozia wzmacnia 
równomierne wciąganie maszyny w glebę. Poprzez środ-
kowe podwozie maszyny Catros+-2TX uzyskują ogromną 
zwrotność. Dodatkowym plusem jest wszechstronność 
zastosowań dzięki bogatej ofercie wałów uprawowych.

Catrosy+-2TX są wyposażone w zębate lub gładkie talerze 
o średnicy 510 mm i mogą pracować na głębokości od 
5 do 14 cm.

Regulacja głębokości roboczej w Catros+-2TX jest seryjnie 
wykonywana hydraulicznie. Bezstopniowe przestawienie 
siłownika uruchamia obrót ramy mocowania pola talerzy, 
co powoduje zmianę głębokości roboczej. Przy czym przere-
gulowanie kół podporowych przy zmianie głębokości robo-
czej nie jest konieczne.

Catros+-2TX

Łatwość uciągu dla maksymalnych wydajności powierzchniowych

Typ Szerokość robocza

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

  Gigantyczna szerokość robocza 12 m dla ciągników o mocy od 360 KM

  Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy ze ślizgowymi pierścieniami uszczelniającymi 
i trwałym smarowaniem

  Nie wymagające konserwacji zabezpieczenie przed kamieniami przez gumowe elementy amortyzujące

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

  ContourFrame dla optymalnego dopasowania poszczególnych segmentów do podłoża

   W szczególnie ciężkich warunkach glebowych, można zredukować szerokość roboczą do 7 m, 
aby zwiększyć zagłębianie się maszyny

  Opcjonalnie załączane wyrównanie wahania zaczepu zapewnia optymalną jakość pracy

Argumenty

Flagowy produkt
Catros+ 12003-2TS

Głębokość robocza

Talerze Catros+ 5 do 14 cm

Z talerzami 510 mm 
gładkimi lub zębatymi
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Argumenty Catros+ 12003-2TS

Zapotrzebowanie mocy od 360 KM

O szerokości roboczej 12 m 

Prędkość robocza do 18 km/h

Zaczepiana brona talerzowa Catros+ 12003-2TS nadaje się idealnie do płytkiej i 
intensywnie mieszającej uprawy gleby. Dzięki małemu zapotrzebowaniu na siłę 
uciągu, pomimo swojej 12 metrowej szerokości roboczej możliwe są do osią-
gnięcia szczególnie wysokie prędkości i duże wydajności powierzchniowe. Brona 
jest także nadzwyczajnie ekonomiczna dzięki niemalże rekordowo niskiemu zużyciu 
paliwa.

Z ContourFrame

WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/catros-12003-2ts
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Catros · Certos · XTender

Czysta wydajność – 
Catros+ 12003-2TS

Catros+ 12003-2TS podczas uprawy ścierniska   „AMAZONE postawiła w nowych Catrosach+ 12003-2TS 
na prawdziwą siłę uderzenia.”

  „Pracowaliśmy nowym Catrosem+ na ściernisku po pszenicy 
wykonując pierwszą uprawkę ścierniskową. Maszyna była 
ustawiona na głębokość roboczą około 5 do 6 cm, którą utrzy-
mywała bardzo dobrze.”

(profi wydanie 12-2015 · „Sprawozdanie z jazdy 
AMAZONE Catros+ 12003-2TS”)
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Catros+ 12003-2TS

Catros+ 12003-2TS uzupełnia spektrum szerokości robo-
czych produktów serii Catros. Dzięki szerokości roboczej 
12 m i możliwości zawracania na wale, Catros+ 12003-2TS 
odznacza się dużą wydajnością powierzchniową i oferuje 
niezwykle dużą siłę uderzenia dla dużych gospodarstw i 
usługodawców.

Catros+ 12003-2TS jest wyposażony w zębate lub gładkie 
talerze o średnicy 510 mm pracujące na głębokości w 
zakresie od 5 do 14 cm.

Głębokość robocza jest zmieniana szybko i łatwo tylko w 
jednym punkcie na czterech segmentach talerzy. Na każdym 
z segmentów znajduje się siłownik hydrauliczny, którym 
przez włożenie albo obrócenie elementów dystansowych 
ograniczona jest droga wysuwania tłoczyska. Przednie i 
tylne rzędy talerzy ustawiają się przy tym automatycznie. 
Dodatkowo dostępna jest hydrauliczna regulacja głębokości 
roboczej.

Mimo dużej szerokości roboczej 12 m maszyna jest zbudowana 
bardzo kompaktowo. Do jazdy po drogach Catros+ 12003-2TS 
składa się do szerokości transportowej 3 m zachowując wyso-
kość transportową 4 m. Wyrównanie wahania na zaczepie 
w Catros+ 12003-2TS stanowi szcze gólnie praktyczną cechę. 
W razie potrzeby można je włączyć, co skutecznie redukuje 
podskakiwanie maszyny.

Więcej mocy! 
Redukcja szerokości roboczej

Więcej wydajności! 
12 metrowy okręt flagowy

Na szczególnie twardej glebie, jak np. na poprzeczniakach 
można chwilowo zredukować szerokość roboczą do 7 m, 
poprawiając w ten sposób zagłębianie się talerzy w glebę.

Więcej komfortu!

Redukcja do 7 m szerokości roboczej

Typ Szerokość robocza

Catros+ 12003-2TS 12,0 m

Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej z czytelną skalą

  „Szerokość trzy metry a wysokość poniżej czterech metrów, do 
tego homologacja dla 40 km/h: siła uderzenia zatem również 
w transporcie.”*

(profi wydanie 12-2015 · „Sprawozdanie z jazdy 
AMAZONE Catros+ 12003-2TS”)

* Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów o ruchu drogowym!

Koła dużych rozmiarów 700/50-26.5 zapewniają spokojny 
transport na drodze. Do osiągnięcia maksymalnego kom-
fortu AMAZONE oferuje opcjonalne elektryczne centralne 
smarowanie. Zautomatyzowana obsługa maszyny pozwala 
Catrosowi+ 12003-2TS osiągać maksymalną siłę uderzenia. 

40 km/h
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Catros · Certos · XTender

ContourFrame
Do Catrosa+-2TX i Catrosa+ 12003-2TS

Catros+ 8003-2TX z klinowym wałem pierścieniowym o profilu Matrix i szerokości roboczej 8 m



MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   28 10.10.17   09:30

28 29

MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   29 10.10.17   09:30MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   28 10.10.17   10:46

28 29

MI6492_Catros_Certos_10_2017_6c_de_171006.indd   29 10.10.17   10:46

Technika | ContourFrame

Optymalne dopasowanie do gleby

Zaczepiane brony talerzowe Catros+-2TX i Catros+ 12003-2TS 
są podzielone na różne segmenty, tak by każdy z tych seg-
mentów gwarantował równomierną głębokość roboczą, tak-
że przy pracach na zboczu i pochyłościach. Typy Catros+-2TX 
posiadają 2 segmenty zewnętrzne i zawsze jeden segment 
środkowy. Catros+ 12003-2TS ma 2 segmenty zewnętrzne i 
2 segmenty środkowe. W tylnym obszarze maszyny ma miej-
sce kopiowanie głębokości segmentu co do zasady za pomo-
cą wałów uprawowych. W obszarze przednim w Catros+-2TX 
dwa segmenty zewnętrzne są podparte na kołach podporo-
wych, a segment środkowy na zaczepie. W Catros+ 12003-2TS 
wszystkie 4 segmenty są podparte z przodu za pomocą koła 
podporowego.

Dzięki skróceniu odstępu między kołami podporowymi, a 
wałem możliwe jest bardzo dobre dopasowanie się do kon-
turów pola.

    „Proste przede wszystkim jest ustawienie maszyny.”

(profi wydanie 12-2015 · „Sprawozdanie z jazdy 
AMAZONE Catros+ 12003-2TS”)

  „Obok wygody obsługi bardzo pozytywnie wygląda przede wszystkim dobre dopaso-
wanie do podłoża.”

 (traction wydanie 09/10-2016 · „Kompaktowa siła uderzenia” próby robocze Catros+ 12003-2TS)

Ponieważ zarówno masa podwozia środkowego Catros-2TX 
jak i masa podwozia tylnego Catros-2TS spoczywają podczas 
pracy kompletnie na talerzach, to zapewnione jest dobre 
wnikanie talerzy w glebę nawet w najbardziej twardych 
warunkach.

Perfekcyjna jakość pracy

Spokojniejsza i bardziej równomierna praca

Segmenty w pracy są wstępnie poddane ciśnieniu poprzez 
amortyzator hydrauliczny. Takie hydrauliczne naprężenie 
pozwala na indywidualne dopasowanie każdego z seg-
mentów do nierówności pola zarówno w górę jak i w dół. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu cała rama maszyny optymalnie 
dostosowuje się do konturów terenu. Umożliwia równy 
obraz pracy na całej szerokości roboczej. Dzięki indywidu-
alnemu dopasowaniu także w trudnych warunkach pracy 
możliwy jest spokojny bieg gwarantujący równomierną 
jakość roboczą.
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Catros · Certos · XTender

 Optymalne ustawienie talerzy dla pewnej pracy także w najcięższych warunkach

 Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy ze ślizgowymi pierścieniami uszczelniającymi i trwałym smarowaniem

 Nie wymagające konserwacji, seryjne zabezpieczenie przed kamieniami przez gumowe elementy amortyzujące

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

 Składane i regulowane talerze krawędziowe

 Otwarta budowa ramy optymalizuje prześwit

 Talerze o średnicy 610 mm dla zwiększonej masy organicznej

 Szerokie spektrum zastosowań

 Możliwe wyposażenie w nabudowany siewnik do poplonów GreenDrill

Argumenty

Dla dużej ilości masy organicznej
CatrosXL

Głębokość robocza

Talerze CatrosXL 5 do 16 cm

Z talerzami 610 mm 
ząbkowanymi płytko lub głęboko
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Kluczowe argumenty przemawiające za CatrosemXL

Zapotrzebowanie mocy od 120 KM

Szerokości robocze 3 m, 3,5 m i 4 m 

Prędkość robocza do 18 km/h

Kompaktowa brona CatrosXL ze względu na otwartą budowę ramy i duży prześwit 
nadaje się optymalnie do gospodarstw z dużą ilością masy organicznej. Dzięki 
dużym talerzom zębatym o średnicy 610 mm, płytko lub głęboko ząbkowanymgłę-
bokości robocze do 16 cm nie stanowią żadnego problemu. Przy szerokości robo-
czej od 3 m do 4 m i prędkościach roboczych od 12 do 18 km/h można liczyć na 
dużą wydajność powierzchniową i dobre wyniki pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/catros-XL
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Catros · Certos · XTender

CatrosXL

Wydajność XL w zrywaniu ścierniska

CatrosXL 3003 w praktyce
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CatrosXL

Wraz z nowym CatrosemXL AMAZONE prezentuje aktualną 
ofertę produktową kompaktowych bron talerzowych. W sze-
rokościach roboczych od 3 m do 4 m CatrosXLuzupełnia ofertę 
zawieszanych bron Catros i Catros+. Szczególne cechy CatrosaXL 
to większe talerze o średnicy 610 mm oraz większy odstęp 
między rzędami talerzy, co pozwala na osiągnięcie głębokości 
roboczej do 16 cm. Nowe talerze CatrosaXLoferowane są w 
wersji płytko i głęboko ząbkowanej.

Podobnie jak kompaktowe brony talerzowe Catros i Catros+, 
CatrosXL gwarantuje przy prędkościach roboczych od 12 
do 18 km/h perfekcyjny wynik pracy i dobrą wydajność 
powierzchniową. Ustawienie głębokości roboczej odbywa 
się mechanicznie przez wrzeciona lub opcjonalnie komfor-

towo za pomocą hydraulicznej regulacji głębokości. Składane 
i regulowane talerze krawędziowe oraz regulowana blacha 
boczna przed wałem zapewnia czyste połączenie przejazdów 
oraz szybką zmianę pozycji roboczej na transportową.

Ze względu na większy odstęp między talerzami CatrosXL 
szczególnie wyróżnia się dużym prześwitem. Otwarta kon-
strukcja ramy umożliwia poza uprawą ścierniska łatwe 
przyorywanie poplonów, słomy kukurydzianej lub łęcin 
ziemniaczanych. Oczywiście CatrosXL może być także stoso-
wany tak jak inne typy do uprawy przedsiewnej.

Głębokość robocza do 16 cm

Cała naprzód!

Dla dużej ilości masy organicznej

Typ Szerokość robocza

CatrosXL 3003 3,0 m

CatrosXL 3503 3,5 m

CatrosXL 4003 4,0 m
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Catros · Certos · XTender

  Bezobsługowe ułożyskowanie talerzy ze ślizgowymi pierścieniami uszczelniającymi 
i trwałym smarowaniem

  Nie wymagające konserwacji zabezpieczenie przed kamieniami przez gumowe 
elementy amortyzujące

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

  Hydrauliczny pas górny zapobiega ściąganiu poprzecznemu i pozwala na pracę na pochyłościach

  Intensywne mieszanie, uprawa i duży przerób masy organicznej

  Środkowe podwozie zapewnia maszynie dużą zwrotność i wydajność

  Duży odstęp między talerzami a wałem uprawowym dla optymalnego przemieszania

  Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej wraz ze skalą do odczytu głębokości roboczej

 Możliwe wyposażenie w nabudowany siewnik do poplonów GreenDrill

  Możliwy opcjonalny Crushboards do optymalnego przygotowania pola pod siew

Argumenty

Duża kompaktowa brona talerzowa
Certos-2TX

Głębokość robocza

Talerze Certos 7 do 20 cm

Ekstremalnie duże 

talerze 660 mm
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Kluczowe argumenty brony Certos-2TX

Zapotrzebowanie mocy od 160 KM

Szerokości robocze 4 do 7 m 

Prędkość robocza do 15 km/h

Zaczepiana brona talerzowa Certos-2TX nadaje się idealnie do intensywnie miesza-
jącej uprawy i do uprawy średnio głębokiej. Dzięki talerzom o średnicy 660 mm 
Certos-2TX wnika w glebę na głębokość do 20 cm i przerabia bez zapychania 
się także duże ilości masy organicznej. Dzięki szerokiemu spektrum roboczemu 
Certos-2TX o szerokości roboczej od 4 m do 7 m jest silnym, uniwersalnym 
narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/certos-2tx
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Catros · Certos · XTender

Niezależnie od tego czy płytko, czy 
 głęboko – zawsze szybko i intensywnie

Certos 5001-2TX o szerokości transportowej poniżej 3 m

  „W szczególności pomysłowe wyłączenie bocznego sciągania 
przez hydrauliczną regulację pochylenia rzędów talerzy bardzo 
nam się spodobało.”

(Czasopismo Profi „Raport praktyczny AMAZONE 
Certos 4001-2TX” · Wydanie 07/2017)

  „Cała praca broną Certos idzie bardzo poręcznie, zwłaszcza że 
podwozie jest bardzo dobrze umiejscowione między rzędami 
talerzy i wałem, co bardzo dobrze przekłada się na zwrotność.”

(Czasopismo Profi „Raport praktyczny AMAZONE 
Certos 4001-2TX” · Wydanie 07/2017)
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Certos-2TX

Certos 5001-2TX o szerokości roboczej 5 m

Perfekcyjne wyniki pracy Środkowe podwozie

Hydrauliczny pas górny

Średnica talerzy kompaktowej brony talerzowej ma znaczą-
cy wpływ na głębokość i jakość uprawy. Duże, ząbkowane 
talerze o średnicy 660 mm brony Certos-2TX w przednim rzę-
dzie ustawione są agresywnie pod kątem natarcia 22°, dzięki 
czemu w ciężkiej glebie pozostawiają po sobie idealny obraz 
pracy i zwiększają zagłębianie. 

Zintegrowane podwozie środkowe wyposażone w ogumie-
nie 550/45-22,5 lub 400/60-22,5 zapewnia zwrotność maszy-
ny na polu i na drodze. Pozycja podwozia gwarantuje dobry 
rozkład masy i pozwala na zastosowanie wałów uprawo-
wych AMAZONE, aby w zależności od warunków glebowych 
móc zastosować pasujące wały uprawowe. Aby unikać pod-
skakiwania maszyny, Certos-2TX seryjnie wyposażony jest w 
amortyzację zaczepu, której ciśnienie może być dopasowane 
w zależności od sytuacji.

Aby móc ewentualnie wyrównać znoszenie maszyny na bok, 
Certos oferuje dodatkowy hydrauliczny pas górny. Dodatkowy 
cylinder na tyle maszyny sprawia, że maszynę można łatwo 
i bardzo dokładnie skorygować. Za pomocą dodatkowego 
gniazda podwójnego działania można maszynę optymalnie 
dopasować z kabiny ciągnika. Szczególnie na pochyłościach 
górny pas stanowi zaletę.

Typ Szerokość robocza

Certos 4001-2TX 4,0 m

Certos 5001-2TX 5,0 m

Certos 6001-2TX 6,0 m

Certos 7001-2TX 7,0 m

Wskaźnik głębokości roboczej crushboardu (lewo) i pola talerzy 
(prawo)

  „Po nastawieniu blach bocznych i siły bocznej, co do zasady 
można jeździć od pola do pola bez wykonywania większych 
korekt ustawień.”

(Czsopismo Profi „Raport praktyczny AMAZONE 
Certos 4001-2TX” · Wydanie 07/2017)
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Catros · Certos · XTender

Pomyślano o wszystkim!
Komfortowo i rzetelnie

Połączenie z każdym ciągnikiem

Szybko, zwrotnie, z dużym potencjałem!

Dla wszystkich kompaktowych bron talerzowych istnieją 
rozliczne i pasujące możliwości agregatowania dla każdego 
ciągnika. Płyta kołnierzowa umożliwia proste i szybkie 
przekręcenie elementu łączącego. Dzięki temu do każdego 
ciągnika można dobrać pasujące elementy, niezależnie od 
tego czy zaczep jest do dźwigni dolnych KAT II, III, III-N, IV, 
IV-N, V, ucha zaczepu jak również do zaczepu kulowego K80.

Podwozie tylne jak i podwozie środkowe zapewniają wszyst-
kim zaczepianym bronom talerzowym dużą zwrotność i dobre 
własności jezdne. Sprawnie składane do szerokości transpor-
towej 3 m, wszystkie zaczepiane brony talerzowe poruszają 
się również pewnie po drogach.

Wyposażenie wszystkich zaczepianych bron talerzowych 
w hamulce pneumatyczne pozwala na szybką jazdę w trans-
porcie z dopuszczalną prędkością do 40 km/h.*

Szybkie składanie Certosa

* Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów o ruchu drogowym!

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

Ucho pociągowe X X X X

 z trójkątem adaptera
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Wyposażenie | Wyposażenie specjalne

Crushboard z hydrauliczną regulacją głębokości i przejrzystą skalą

W najtrudniejszych warunkach

Aby wzmocnić zagłębianie w wysuszoną, twardą glebę, 
w ofercie są dodatkowe obciążniki będące wyposażeniem 
specjalnym. Zestaw obciążników składa się z czterech ele-
mentów o masie po 25 kg. Maksymalna masa dodxatkowa 
wynosi przy maszynach sztywnych 200 kg, przy maszynach 
składanych zawieszanych oraz przy typach Catros-2TS (4 m 
do 6 m szerokości roboczej) 300 kg.

Box transportowy

Dodatkowy box transportowy do Catrosa+-2TX oferuje cenną 
ładownię, mocowaną na zaczepie. 

Aby osiągnąć jeszcze lepszy stopień równania i kruszenia, 
dostępne są opcjonalne crushboards dla Catrosa-2TX i 
Certosa-2TX. Wyposażenie dodatkowe pozwala przykła-
dowo na kruszenie dużych brył po orce i tym samym opty-
malne przygotowanie pola do zasiewu. Regulacja głęboko-
ści przebiega mechanicznie i bezstopniowo. Opcjonalnie w 
ofercie znajduje się komfortowa hydrauliczna regulacja głę-
bokości pozwalająca na bardzo precyzyjne i bezstopniowe 
ustawienie z kabiny traktora.

Crushboard – do optymalnej uprawy 
przedsiewnej

W zależności od typu gleby różne wały zapewniają inten-
sywne kruszenie i zagęszczanie. Do wymiany wałów wystar-
czy jedynie poluzować jarzmo. Duży odstęp między talerzem 
a wałem uprawowym zapewnia ponowne uspokojenie gleby, 
która może być doskonale zagęszczona przez wał uprawowy.

Optymalne zagęszczanie
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Catros · Certos · XTender

Wały uprawowe
Zagęszczenie gleby i kopiowanie głębokości

Wał rurowy 
SW 520 mm

Wał rurowy 
SW 600 mm

Zębaty wał 
metalowy 

PW 600 mm
Wał tandemowy 
TW 520/380 mm

Wał o profilu 
kątowym 

WW 580 mm

Wał UW 
o profilu 

U 580 mm
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ki

e

Rozdrabnianie

Zagęszczanie

Własny napęd (przesuw)

Nośność

Niewrażliwy 
na kamienie

Niewrażliwy 
na zaklejanie

Niska skłonność do zapychania

Gl
eb

y 
śr

ed
ni

e

Rozdrabnianie

Zagęszczanie

Własny napęd (przesuw)

Nośność

Niewrażliwy 
na kamienie

Niewrażliwy 
na zaklejanie

Niska skłonność do zapychania

Gl
eb

y 
le

kk
ie

Rozdrabnianie

Zagęszczanie

Własny napęd (przesuw)

Nośność

Niewrażliwy 
na kamienie

Niewrażliwy 
na zaklejanie

Niska skłonność do zapychania

– mniej odpowiedni   odpowiedni  + dobry   ++ bardzo dobry
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Zagęszczanie | Wał uprawowy

Podwójny wał 
DUW o profilu U 

580 mm

Klinowy wał 
pierścieniowy 
KW 580 mm

          Klinowy 
wał pierścieniowy 

KWM o profilu 
Matrix 650 mm

Wał dyskowy 
DW 600 mm

Podwójny wał 
dyskowy

DDW 600 mm

Gl
eb

y 
ci

ęż
ki

e

Rozdrabnianie

Zagęszczanie

Własny napęd (przesuw)

Nośność

Niewrażliwy 
na kamienie

Niewrażliwy 
na zaklejanie

Niska skłonność do zapychania

Gl
eb

y 
śr

ed
ni

e

Rozdrabnianie

Zagęszczanie

Własny napęd (przesuw)

Nośność

Niewrażliwy 
na kamienie

Niewrażliwy 
na zaklejanie

Niska skłonność do zapychania

Gl
eb

y 
le

kk
ie

Rozdrabnianie

Zagęszczanie

Własny napęd (przesuw)

Nośność

Niewrażliwy 
na kamienie

Niewrażliwy na 
zaklejanie

Niska skłonność do zapychania
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Catros · Certos · XTender

Kombinacje wałów uprawowych 
i zagarniaczy

Perfekcyjne uzupełnienie uprawy przedsiewnej

Dla przygotowania gleby pod siew kukurydzy lub buraków 
cukrowych można kompaktowe brony talerzowe AMAZONE 
z wałami uprawowymi dodatkowo wyposażyć także w zagar-
niacze. Zagarniacze dają gruzełkowatą strukturę gleby i tworzą 

doskonałe warunki dla kiełkowania kolejnych kultur. Następną 
zaletą przy pracy z zagarniaczem jest optymalizacja rozdziału 
słomy.

Wybór zagarniaczy 

System zagarniaczy* 
dla wałów uprawowych SW, PW, KW & UW

System zagarniaczy 
dla wałów uprawowych KWM i DW
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Kombinacje wałów uprawowych i zagarniaczy

System sprężystych noży* 
dla wału uprawowego WW

System sprężystego zgarniacza 
dla wału uprawowego UW

System zagarniaczy 
dla wałów uprawowych TW & DUW

* Ważne! W połączeniu z podwoziem 
TS nie jest możliwe zawracanie na 
wale uprawowym.

Wał rurowy 
SW 520 mm

Wał rurowy 
SW 600 mm

Zębaty wał metalowy 
PW 600 mm

Wał tandemowy 
TW 520/380 mm

Wał o profilu kątowym 
WW 580 mm

Wał UW o profilu U 
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
Sz

ty
w

ny

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

Sk
ła

da
ny

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

Sz
ty

w
ny 3003 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

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

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

Ce
rt

os
Sk

ła
da

ny

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

Podwójny wał 
DUW o profilu U 

580 mm

Klinowy wał 
pierścieniowy KW 

580 mm

Klinowy wał pierście-
niowy KWM o profilu 

Matrix 650 mm

Wał dyskowy DW 
600 mm

Podwójny wał 
dyskowy 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
Sz

ty
w

ny

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

Sk
ła

da
ny

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

Sz
ty

w
ny 3003 1x1 1x1 1x1 1x1

3503 1x1 1x1 1x1 1x1

4003 1x1 1x1 1x1 1x1

Ce
rt

os
Sk

ła
da

ny

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

Nie nadaje się do 
zawracania na wale 
uprawowym

1  System zagarniaczy* 
dla wałów uprawo-
wych SW, PW, KW 
& UW

2  System zagarniaczy 
dla wałów uprawo-
wych KWM i DW

3  System zagarniaczy 
dla wałów uprawo-
wych TW & DUW

4  System sprężystych 
noży* dla wału 
uprawowego WW

5  System zgarniaczy 
sprężynowych dla 
wału uprawowego 
UW
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Catros · Certos · XTender

  „We wszystkich wariantach badawczych, na grząskich, glinia-
stych glebach osiągnięto doskonałe wyniki i jakość siewu. 
Jest szczególnie interesujące, że AMAZONE posiada w swoim 
programie właściwą maszynę do siewu poplonów.”

(Agrartechnik · 08/2012)

GreenDrill – nabudowany siewnik do 
siewu nasion drobnych i poplonów

  GreenDrill 500:

  do zaczepianego Catrosa o szerokości roboczej od 4 m do 9 m, 
objętości zbiornika 500 l i hydrauliczną dmuchawą
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   GreenDrill 200:

  dla sztywnej i składanej Catros, o szerokości roboczej 3 m do 6 m, 
objętości zbiornika 200 l

Siewnik GreenDrill

Aby móc za jednym przejazdem bezpośrednio wysiewać 
poplony wraz z uprawą gleby, AMAZONE oferuje siewnik 
nabudowany GreenDrill. Daje się on połączyć zarówno z kom-
paktowymi bronami talerzowymi Catros, CatrosXL i Certos, ale 
także z kultywatorem mulczującym Cenius, kultywatorem 
wirnikowym KG lub broną wirnikową KE. Rozdział materia-
łu siewnego odbywa się za pomocą talerza odbojowego.

Zbiornik siewnika GreenDrill posiada 200 l lub 500 l pojem-
ności i jest łatwo dostępny dzięki stopniom. Elementem 
dozującym jest wałek wysiewający, znajdujący się wewnątrz 
zbiornika. W zależności od właściwości materiału siewnego 
i normy wysiewu stosuje się normalne lub drobne kółka 
wysiewające. Napęd wałka wysiewającego jest elektryczny 
a dmuchawa jest napędzana hydraulicznie lub elektrycznie.

Do sterowania maszyny dostępne są dwa terminale o róż-
nym poziomie komfortu obsługi. Za pomocą komputera 
pokładowego 3.2 można włączać wałek wysiewający i dmu-
chawę oraz regulować prędkość obrotową wałka wysiewają-
cego. W wersji komfortowej komputer pokładowy 5.2 
oferuje dodatkowo menu wyboru funkcji wspomagania 
kalibracji oraz wskazywania prędkości jazdy, wielkości zasia-
nej powierzchni i czasu pracy. Liczba obrotów wałków 
wysiewających dopasowuje się do zmieniającej się pręd-
kości roboczej, gdy komputer pokładowy podłączony jest 
do 7-biegunowego gniazda sygnałowego ciągnika.

Siew poplonów i uprawa za jednym 
przejściem roboczym Komfortowa obsługa

  Sianie poplonów i nasion drobnych bezpośrednio przy 
uprawie ścierniska lub gleby.

  Dostępne różne wałki dozujące
  Szeroko powierzchniowy rozdział za pomocą talerza 

odbojowego
  Łatwy dostęp poprzez stopnie
  Nowoczesny komputer pokładowy w dwóch wersjach

Argumenty
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Więcej bezpieczeństwa 
w zastosowaniu – mniej konserwacji!
Komfort dzięki pakietowi pro i centralnemu smarowaniu w Catrosie

Utwardzane sworznie i zabezpieczenie przed obróceniem 
w pakiecie pro

Pakiet pro

W pakiecie pro, AMAZONE proponuje specjalną opcję 
wyposażenia dla Catrosa+ 5002-2 i 6002-2, możliwą do 
zamontowania bezpośrednio na beczce do gnojowicy 
i poprzez to zdolną do sprostania największym obciąże
 niom. Pakiet pro-oferuje specjalne rozwiązania poprawia 
jące bezpieczeństwo pracy i żywotność maszyn przy stałym 
wykorzystywaniu w aplikacji gnojowicy, np. z beczką do 
gnojowicy. Obok specjalnego uszczelnienia łożysk talerzy, 
zastosowano tu dodatkowe punkty smarowania zapew    -

niając w ten sposób funkcjonalność i pewność pracy także 
przy agresywnym wpływie gnojowicy. 

Catros+ 5002-2 z pakietem pro i rozlewaczem gnojowicy
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Pakiet pro i centralne smarowanie | Rozlewacz gnojowicy

Elektryczny centralny układ smarowania na Catrosie z pakietem pro

Centralne smarowanie

Dalsze wyposażenie dodatkowe oferowane przez AMAZONE 
to centralny układ smarowania do bron Catros+ z pakietem 
pro, Catros+-2TX i Catros+ 12003-2TS. Aby uprościć smaro-
wanie, jako podstawowe rozwiązanie jest układ ręcznego 
centralnego smarowania. Jeden ze smarowników służy tu 
jako przyłącze do zasilania w smar wszystkich punktów 
smarowania maszyny. Dodatkowe rozdzielacze gwarantują 
dostarczanie smaru do każdego punktu smarowania. Zaletą 
tego systemu jest podłączenie smarownicy tylko w jednym 
miejscu na maszynie i eliminacja wchodzenia w strefy 
maszyny silnie zanieczyszczone gnojowicą.

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu jest dodat-
kowo dostępny elektryczny centralny układ smarowania. 
Zapewnia on automatyczne zaopatrzenie w smary wszyst-
kich wymagających tego miejsc w Catrosie+ z pakietem pro. 
Można w ten sposób znacząco zredukować nakład na kon-
serwację i jeszcze bardziej ulepszyć bezpieczeństwo zastoso-
wania. Elektryczny centralny układ smarowania stanowi 
wygodne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań przy 
dużych wydajnościach powierzchniowych i wąskim oknie 
czasowym na konserwację, ponieważ pozwala on na oszczę-
dzenie drogich czasów przestoju.

Pompa ze zbiornikiem smaru Centralny układ smarowania na Catrosie+ 12003-2TS

Rozlewacz gnojowicy SynCult

Bezpośrednie wymieszanie gnojowicy z glebą podczas apli-
kacji daje ogromne korzyści odnośnie dostarczenia składni-
ków odżywczych oraz zapobiega obciążeniu środowiska. 
Kombinacja rozlewacza do gnojowicy z broną talerzową 
AMAZONE spełnia wszelkie obowiązujące przepisy, wymaga-
jące jak najszybszego wymieszania gnojowicy z glebą.

Wspólnie z firmą Vogelsang skonstruowano rozlewacz do 
gnojowicy SynCult. Na ocynkowanej ramie adaptera zamon-
towano układ rozdzielania oraz zestaw węży doprowadza-
jących gnojowicę do pierwszego rzędu talerzy. Specjalnie 
ocynkowane płyty kołnierzowe na uchwytach talerzy gwa-
rantują solidny montaż oraz dobre pozycjonowanie węży. 
Gnojowica jest dostarczana na glebę przed pierwszym rzę-
dem talerzy. Drugi rząd talerzy znakomicie miesza ten nawóz 
organiczny i przykrywa go glebą. W ten sposób możliwe 
jest doskonałe połączenie rozlewacza z uprawą gleby.

Rozlewacz gnojowicy SynCult na bronie Catros+ 6002-2 z pakietem pro
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Catros · Certos · XTender

XTender 4200
z zespołem kółek postojowych

XTender i XTender-T
Zbiornik zawieszany i zbiornik zaczepiany

Dzięki zbiornikowi zawieszanemu XTender i zbiornikowi 
zaczepianemu XTender-T AMAZONE oferuje dwa elastyczne 
i mocne rozwiązania do jednoczesnego aplikowania nawozu 
i/lub materiału siewnego podczas uprawy gleby w jednym 

przejeździe roboczym. Dzięki zbiornikowi podzielonemu na 
dwie części o objętości 4.200 l gwarantuje się dużą wydaj-
ność powierzchniową.

4.200 l 
objętości zbiornika

XTender-T 4200

Z

techniką

ISOBUS
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Zbiornik tylny XTender

W czasach rosnących cen nawozów niebagatelne znaczenie 
ma efektywne nawożenie podstawowe. Podanie nawozu 
podczas prac uprawowych to rozwiązanie, które stawia skład-
niki odżywcze do dyspozycji roślin w najlepszym momencie. 
Za podaniem nawozu podczas uprawy gleby przemawiają 
też zalety logistyczne w porównaniu do aplikacji nawozu 
podczas siewu, szczególnie jeśli trzeba podać większe ilości. 
Można w ten sposób uniknąć czasów przestoju techniki 
siewu i efektywnie wykorzystać okno czasowe na siew.

XTender mają zbiornik ciśnieniowy o pojemności 4.200 l 
podzielony w stosunku 50/50. W zależności od tego, czy 
rozprowadza się nawóz czy materiał siewny, czy też połą-
czenie obu, XTender można wyposażyć w jedną lub dwie 
ścieżki transportowe. Można zrealizować ilość aplikacji od 
2 do 400 kg/ha.

XTender 4200 z Cenius 6003-2TX i układem transportowym do wysiewu nawozu

XTender 4200 z Cenius 6003-2TX i dwoma układami transportowymi 
do aplikacji nawozu i materiału siewnego

XTender-T 4200 z broną Catros+ 12003-2TS w transporcie po drogach

Duża elastyczność

Duża siła uderzenia

  Zbiornik dzielony do jednoczesnej aplikacji nawozu i/lub 
materiału siewnego w jednym przejeździe roboczym wraz 
z uprawą gleby.

  Duża siła uderzenia dzięki pojemności zbiornika 4.200 l
  Dogodny dostęp przez drabinę i mostek ładunkowy
  Duży otwór zbiornika umożliwia łatwe i proste ładowanie
  Dopuszczony do ciągników o mocy do 600 KM
  Dopuszczony do wszystkich zaczepianych kultywatorów 

mulczujących Cenius, kompaktowej brony talerzowej 
Certos i zaczepianych kompaktowych bron talerzowych 
Catros (do 9 m szerokości roboczej)

  Możliwe zastosowanie z urządzeniami innych produ-
centów

Dodatkowe zalety XTender-T
  Szczególnie nadaje się do ciągników bez podnośnika lub 
o małej sile podnoszenia

  Podwozie pozwala na dociążenie osi ciągnika do 4.000 kg
  Nadaje się także do zastosowania z kompaktową broną 

talerzową Catros+ 12003-2TS

Kluczowe argumenty za XTender
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Catros · Certos · XTender

Elektrycznie napędzane dozowanie umożliwia łatwe dopa-
sowanie ilości materiału siewnego z poziomu kabiny ciągni-
ka, dozowanie wstępne w narożnikach pola i kalibrację za 
pomocą przycisku. 

Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest znany z techniki 
siewu TwinTerminal 3.0. Inne elementy wyposażenia to sys-
tem kamer, oświetlenie robocze LED i oświetlenie wnętrza 
zbiornika. Zapewniają one dobre oświetlenie w ciemności, 
a kamera zapewnia dobry widok całej maszyny.

Zbiornik jest bardzo dobrze dostępny przez seryjną drabinkę 
i pomost załadowczy. Duży otwór zbiornika umożliwia jego 
bardzo łatwe i szybkie napełnianie.

Zawieszenie dźwigni dolnych dla Ceniusa-2TX

Komfortowa obsługa Wysokiej jakości obróbka

Uniwersalne kombinacje

  „Wejście i podest zostały zbudowane przez AMAZONE prak-
tycznie i bezpiecznie. Pokrywa zbiornika jest wystarczająco 
duża i stabilna do napełniania z big-bagów.”

(profi – Sprawozdanie z testu AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)

Komfortowo, jakościowo i uniwersalnie!

AMAZONE stosuje tutaj zbiorniki podstawowe tłoczone z jed-
nego kawałka blachy. Przez rozciąganie w procesie produkcji 
uzyskuje się zbiornik bez narożników, krawędzi i szwów spa-
walniczych. Zapewnia to stały i równomierny spływ zarówno 
nawozu jak też materiału siewnego. Czujniki w lewej i prawej 
końcówce lejków kontrolują stan napełnienia. Gdy osiągnięty 
zostanie minimalny stan napełnienia wtedy system podaje 
meldunek ostrzegawczy do terminala. 

XTender oferuje korzystne z punktu widzenia środka ciężkości 
agregatowanie na 3-punktowy układ zawieszenia ciągnika 
(Kat. 3/4N). Łączenie zaczepianej maszyny ze zbiornikiem 
XTender realizowane jest za pomocą znormalizowanego 
zawieszenia dźwigni dolnych. Do wyboru są kategorie 3 i 4N.

XTender-T ma własne podwozie, dzięki któremu zarówno 
za pomocą dźwigni dolnych, rozmaitych uszu zaczepu lub 
zaczepu kulowego K80 można doczepiać urządzenia. Dla 
urządzeń zawieszanych dostępne są takie same możliwości 
montażowe.
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Zbiorniki tylne XTender | Dane techniczne XTender 4200 i XTender-T 4200

Dozowanie nawozu odbywa się w cieniu redlicy. Poprzez 
klapkę na zębie dozującym nawóz można ustalić, na jakiej 
głębokości ma być odłożony nawóz. Zęby dozujące nawóz 
mogą być używane razem z redlicą C-Mix 80 lub redlicą 
C-Mix 40.

Możliwości regulacyjne podawania nawozu
1) 100 % blisko powierzchni 
2) 50 % blisko powierzchni/50 % pod korzeń
3) 100 % pod korzeń

Zęby do aplikacji nawozu 
z redlicą C-Mix 40

Talerz odbojowy materiału siewnego

Zęby do aplikacji nawozu w Cenius-2TX

Optymalne warunki wschodów zapewniane są przez talerz 
odbojowy materiału siewnego. Podawanie nasion odbywa 
się równomiernie i celowo przed wałem. Nasiona są wtedy 
wciskane w glebę, ale głębokość ich umieszczenia nie jest 
zbyt duża.

Materiał siewny ma optymalne połączenie z wilgotną glebą 
co tworzy optymalne warunki do wzrostu.

Talerz odbojowy materiału 
siewnego przed wałem

Wielkość zbiornika (l) 4.200
Maksymalna moc pociągowa (KM) 600
Podział zbiornika 50/50

Wymagane gniazda hydrauliczne
1 pojedyncze 

z wolnym spływem

Zawieszenie ciągnik
3-punktowy montaż 

Kat. 3/4N

Zawieszenie maszyna
Dźwignie dolne 

Kat. 3/4N

Dop. pion. obciąż. zaczepu (kg) 3.000

Dop. masa całkowita (kg) 7.200
Szerokość całkowita (m) 2,90
Wysokość napełniania (m) 2,12
Długość całkowita (m) 1,98
Masa własna (kg) 1.300

Wielkość zbiornika (l) 4.200
Maksymalna moc pociągowa (KM) 600
Podział zbiornika 50/50

Wymagane gniazda hydrauliczne
1 pojedyncze 

z wolnym spływem 
1 podwójne

Zawieszenie ciągnik
Zawieszenie dźwigni dolnych 

Zaczep kulowy
Ucho

Zawieszenie maszyna
Zawieszenie dźwigni dolnych 

Zaczep kulowy 
Ucho

Dop.  pion. obciąż. zaczepu (kg) 
  Do dźwigni dolnych 
Zaczep kulowy 
Zaczep kołnierzowy

4.000
4.000
3.500

Dop. masa całkowita (kg) 12.000
Szerokość całkowita (m) 2,90
Wysokość napełniania (m) 2,80
Długość całkowita (m) 6,00
Masa własna (kg) 3.400

Dane techniczne XTender 4200 Dane techniczne XTender-T 4200
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Catros · Certos · XTender

Rama sprzęgowa KR 9002 i KR 12002
do połączenia trzech Catrosów

Catros z ramą sprzęgową KR 12002

Rama sprzęgowa KR 12002 
z opcjonalnym układem zawężania

*  niedostępna 
w krajach UE

Warianty szerokości roboczej 9 m lub 12 m wynikają z mon-
tażu trzech kompaktowych bron talerzowych na ramie sprzę-
gowej AMAZONE KR. 

Rama sprzęgowa łącząca poszczególne Przy wykonywaniu 
nawrotów oraz do transportu, trzy części ramy są podno-
szone hydraulicznie. 

W celu umożliwienia bezpiecznej jazdy po drogach, rama 
sprzęgowa posiada opcjonalne urządzenie przechylne za 
pomocą którego można dodatkowo podnieść bocznie seg-

Mocne połączenie

Typ Szerokość robocza

Catros z ramą sprzęgową KR  9002  9,0 m

Catros z ramą sprzęgową KR 12002 12,0 m

menty zewnętrzne i w ten sposób osiągnąć mniejszą szero-
kość transportową.

Ta technika została wykoncypowana dla dużych, scalonych 
zakładów.*
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Dane techniczne

Rama sprzęgowa | Dane techniczne Brony uprawne

Zawieszana brona talerzowa 
Catros Special

Catros Special

Catros 
2503 Special

Catros 
3003 Special

Catros 
3503 Special

Catros 
4003 Special

Szerokość robocza (m) 2,50 3,00 3,50 4,00

Prędkości robocze (km/h) 12 – 18

Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 55/75 66/90 77/105 91/125

Średnica/-grubość talerzy (mm)

Catros (gładkie) 460/4

Catros+ (zębate) 510/5

Rozstaw talerzy (mm) 250

Liczba talerzy 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16

Głębokość robocza (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Długość transportowa z oświetleniem (m) 2,40

Szerokość transportowa (m) 2,93 3,00 3,50 4,00

Wysokość transportowa (m) 1,50

Masa bez wału (kg) 965/1.000 1.100/1.130 1.390/1.430 1.480/1.540
Masa (kg) Catros/Catros+ 
(maszyna podstawowa, mech. zmiana 
głębokości, klinowy wał pierścieniowy)

1.385/
1.415

1.585/
1.615

1.945/
1.985

2.115/
2.175

Liczba gniazd hydraul. o działaniu dwustron-
nym (z hydrauliczną zmianą głębokości) – (1) – (1) – (1) – (1)

Zawieszana brona talerzowa 
Catros

Maszyny zawieszane, sztywne Maszyny zawieszane, składane

Catros 
3001

Catros 
3501

Catros 
4001

Catros 
4002-2

Catros 
5002-2

Catros 
6002-2

Szerokość robocza (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Prędkości robocze (km/h) 12 – 18

Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 66/90 77/105 91/125 91/125 110/150 130/180

Średnica/-grubość talerzy (mm)

Catros (gładkie) 460/4

Catros+ (zębate) 510/5

Rozstaw talerzy (mm) 250

Liczba talerzy 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Głębokość robocza (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Długość transportowa z oświetleniem (m) 2,45 2,65

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,50 4,50 2,95

Wysokość transportowa (m) 1,70 2,50 3,00 3,50

Masa bez wału (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
Masa (kg) Catros/Catros+ 
(maszyna podstawowa, mech. zmiana 
głębokości, klinowy wał pierścieniowy)

1.690/
1.740

1.880/
1.940

2.070/
2.130

2.990/
3.050

3.260/
3.580

3.485/
3.870

Liczba gniazd hydraul. o działaniu dwustron-
nym (z hydrauliczną zmianą głębokości) – (1) 1 (2)

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne mogą zmieniać się zależnie od wyposażenia. Ilustracje maszyn mogą różnić się 
w zależności od przepisów o ruchu drogowym w kraju użytkowania. 
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Catros · Certos · XTender

Zaczepiana brona talerzowa 
Catros+-2TX i Catros+ 12003-2TS

Catros+ 
7003-2TX 

Catros+ 
8003-2TX 

Catros+ 
9003-2TX 

Catros+ 
12003-2TS

Szerokość robocza (m) 7,00 8,00 9,00 12,00

Prędkości robocze (km/h) 12 – 18

Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 154/210 176/240 198/270 265/360

Średnica/-grubość talerzy (mm)

Catros+ (gładkie lub zębate) 510/5

Rozstaw talerzy (mm) 250

Liczba talerzy 2 x 28 2 x 32 2 x 36 2 x 48

Głębokość robocza (cm) Catros+ 5 – 14

Agregatowanie Do dźwigni dolnych, zaczepu kulowego, ucha pociągowego

Długość transportowa z oświetleniem (m) 8,65 6,90

Szerokość transportowa (m) 3,00

Wysokość transportowa (m) 3,45 3,95 4,00 4,00

Masa bez wału (kg) 6.350 6.610 7.120 11.000

Masa (kg) Catros+ (maszyna podstawowa + 
klinowy wał pierścieniowy) 7.520 7.940 8.640 12.600

Liczba gniazd hydraul. o działaniu dwustron-
nym (z hydrauliczną zmianą głębokości) 2 (3) 3 (4)

Dane techniczne

Zaczepiana brona talerzowa 
Catros-2TS

Catros 
4002-2TS

Catros 
5002-2TS

Catros 
6002-2TS

Szerokość robocza (m) 4,00 5,00 6,00

Prędkości robocze (km/h) 12 – 18

Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 91/125 110/150 130/180

Średnica/-grubość talerzy (mm)

Catros (gładkie) 460/4

Catros+ (gładkie lub zębate) 510/5

Rozstaw talerzy (mm) 250

Liczba talerzy 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Głębokość robocza (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Agregatowanie Do dźwigni dolnych, zaczepu kulowego, ucha pociągowego

Długość transportowa z oświetleniem (m) 6,30

Szerokość transportowa (m) 2,95

Wysokość transportowa (m) 2,80 3,30 3,80

Masa bez wału (kg) 3.040/3.100 3.150/3.470 3.255/3.640
Masa (kg) Catros/Catros+ 
(maszyna podstawowa, mech. zmiana 
głębokości, klinowy wał pierścieniowy)

3.795/
3.855

4.065/
4.385

4.290/
4.675

Liczba gniazd hydraul. o działaniu dwustron-
nym (z hydrauliczną zmianą głębokości) 2 (3)

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne mogą zmieniać się zależnie od wyposażenia. Ilustracje maszyn mogą różnić się 
w zależności od przepisów o ruchu drogowym w kraju użytkowania. 
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Dane techniczne zaczepianych i zawieszanych bron talerzowych 

Zaczepiana brona talerzowa 
Certos-2TX

Certos 
4001-2TX

Certos 
5001-2TX

Certos 
6001-2TX

Certos 
7001-2TX

Wersja Składana/zaczepiana Składana/zaczepiana Składana/zaczepiana Składana/zaczepiana

Szerokość robocza (m) 4,00 4,90 6,00 7,00

Prędkości robocze (km/h) 10 – 15

Prędkość transportowa (km/h) 40

Średnica/-grubość talerzy (mm)

Certos (zębate) 660/6

Liczba talerzy 24 28 36 40

Rozstaw talerzy (mm) 350

Głębokość robocza (cm) 7 – 20

Zapotrzebowanie mocy od/do (KM) 160 – 230 200 – 300 250 – 400 > 350

Długość transportowa (m) 8,04 8,04 8,14 8,14

Szerokość transportowa (m) 2,85

Wysokość transportowa (m) 2,96 3,34 3,85 3,99

Masa całkowita (kg) (maszyna podsta      wowa 
+ klinowy wał pierścieniowy KW 580) 6.550 7.100 8.200 8.700

Rzeczywiste obciążenie zaczepu (kg) 1.500 1.500 1.700 1.700

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

Zawieszana brona talerzowa
CatrosXL

Maszyny zawieszane, sztywne

CatrosXL 
3003

CatrosXL 
3503

CatrosXL 
4003

Szerokość robocza (m) 3,00 3,50 4,00

Prędkości robocze (km/h) 12 – 18

Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 88/120 103/140 118/160

Średnica/-grubość talerzy (mm)

CatrosXL (płytko lub głęboko ząbkowany) 610/6

Rozstaw talerzy (mm) 250

Liczba talerzy 2 x 12 2 x 14 2 x 16

Głębokość robocza (cm) CatrosXL 5 – 16

Długość transportowa z oświetleniem (m) 3.340

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,50 4,00

Wysokość transportowa (m) 1,50

Masa bez wału (kg) 1.470 1.710 1.940
Masa (kg) CatrosXL 
(maszyna podstawowa, mech. zmiana 
głębokości, klinowy wał pierścieniowy)

1.960 2.270 2.580

Liczba gniazd hydraul. o działaniu dwu-
stronnym (z hydrauliczną zmianą głębokości) – (1) – (1) – (1)
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Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne mogą zmieniać się zależnie od wyposażenia. Ilustracje maszyn mogą różnić się 
w zależności od przepisów o ruchu drogowym w kraju użytkowania. 
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