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Wszechstronność zastosowania: uprawa ścierniska, uprawa 
podstawowa, głębokie spulchnianie i uprawa przedsiewna
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Szukacie Państwo uniwersalnej maszyny 
uprawowej? Maszyny do płytkiej uprawy 
ścierniska, uprawy podstawowej i do 
 głębokiego spulchniania? AMAZONE 
 oferuje Państwu idealne rozwiązanie tj. 
agregat uprawowy Centaur o szeroko-
ściach  roboczych 3 m, 4 m i 5 m! 

Przekonajcie się Państwo sami, jak nieza-
wodny i niewymagający dużych mocy jest 
Centaur w bardzo ciężkich warunkach 
glebowych z dużą ilością masy organicz-
nej wymieszanych ze sobą. Dzięki moco-
waniu zębów na czterech belkach i prze-
miennie i dużej wysokości ramy Centaur 
pracuje bez zakłóceń i zapychania się, 
przy zredukowanym zużyciu paliwa.
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Wprowadzenie

Argumenty, które mówią same za siebie:

P  maszyna do wszystkich zabiegów roboczych: 
uprawa ścierniska – podstawowa uprawa gleby 
głębokie spulchnianie – uprawa przedsiewna

P  możliwe zastosowanie w najcięższych 
 warunkach: zęby 3D z bezpiecznikiem spręży-
nowym  powyżej 500 kg i możliwością odchylania 
w trzech płaszczyznach

P  praca bez zapychania się maszyny przy  dużych 
ilościach słomy przemienne ułożenie zębów 
i rama o wysokości 1,05 m

P  szybki i wydajny: do 70 ha na dzień roboczy

P  redukcja kosztów zmiennych:
zużycie paliwa: od 8,0 l/ha koszty napraw 
i części zamiennych: 3,00 do 3,50 EUR/ha
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Centaur Super, 5 m szerokości roboczej

4 rzędowe zamocowanie zębów w odstępach 
200 mm pomiędzy zębami oraz 2 rzędy talerzy 
kompaktowej brony talerzowej to cechy charakte-
rystyczne budowy Centaur Super. Zagęszczenie 
gleby i kopiowanie głębokości również tutaj jest 
zadaniem klinowego wału oponowego. Opcjonal-
nie można wyposażyć Centaur Super w przednie 
koła podporowe lub kopiujące.

Centaur Super – najlepszy wybór w mulczowej technologii siewu
4 rzędy naprzemian ustawionych zębów – kompaktowa brona talerzowa – wał stożkowy  8
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Super

–  przednie koła podporowe lub kopiujące głębo-
kość 

–  4 rzędy wzajemnie przesuniętych zębów
–   zęby 3D z odchylaniem w trzech płaszczyznach 

oraz 500 kg zabezpieczeniem przed przeciąże-
niami 

–  odstęp między zębami około 200 mm
–  2 rzędowa kompaktowa brona talerzowa
–   klinowy wał oponowy dla kopiowania głębo-

kości, zagęszczenia gleby i transportu
–  zagarniacz tylny lub pierścienie Crosskill (opcja)

Budowa:

Centaur Super, 5 m szerokości roboczej

Zęby 3D

y  800 mm
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Utrzymanie głębokości

Optymalne utrzymanie głębokości – 
perfekcyjne współdziałanie klinowego 
wału oponowego i przednich kół pod-
porowych względnie kopiujących

Rama główna utrzymuje 4 rzędy zębów z wzajemnym 
przestawieniem. Odstępy 200 mm zapewniają całpo-
wierzchniowe spulchnianie i wymieszanie gleby. 
 Wysoka rama (1050 mm) w połączeniu ze specjalnym, 
naprzemiennym rozmieszczeniem zębów również przy 
dużej ilości słomy na polu gwarantuje doskonały prze-
pływ materiału.

Kopiowanie głębokości ma miejsce 
w tylniej części maszyny przez 
800 mm klinowy wał oponowy a w 
przedniej przez koła podporowe lub 
kopiujące. W przypadku wyposaże-
nia maszyny w koła podporowe speł-
niają one głównie funkcję stabilizacji 
maszyny. Jej masa spoczywa na 
układzie zawieszenia ciągnika.

Przy wyposażeniu Centaur w po-
dwójne koła kopiujące pełnią one 
funkcję utrzymywania głębokości. 
Maszyna z przodu wspiera się na 
kołach kopiujących. Układ zawie-
szenia ciągnika jest w pełni odcią-
żony. W szczególnych przypadkach 
poprzez podniesienie układu zawie-
szenia można dociążyć tylną oś 
ciągnika w celu polepszenia siły 
uciągu. Do pracy na glebach lek-
kich oferowane są dodatkowo sze-
rokie koła kopiujące.

Głębokość robocza jest seryjnie 
 regulowana przez obracane wkłady 
dystansowe. Jest to rozwiązanie 
genialnie proste i praktyczne. Przy 
zmianie głębokości roboczej zmie-
nia się jednocześnie głębokość 
działania brony talerzowej.
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Utrzymanie głębokości

Zęby 3D do ekstremalnych 
zastosowań

Pakiet sprężyn poziomych – działa 
przy obciążeniu powyżej 500 kg – 
oraz umożliwia odchylenia na boki

Nowe zęby ze zintegrowanym zabezpieczeniem sprę-
żynowym mogą pracować na głębokość do 35 cm. 
Dwie sprężyny ułożone poziomo utrzymują zęby na 
ustalonej głębokości – dopiero przy obciążeniu powy-
żej 500 kg zęby unoszą się w górę i po ominięciu prze-
szkody automatycznie powracają do pozycji wyjścio-
wej. Specjalne ułożyskowanie pozwala na odchylenia 
w 3 płaszczyznach. Siły działające bocznie nie stano-
wią tu żadnego problemu. Rama o wysokości 1050 mm 
gwarantuje swobodny przepływ materiału.

Typy redlic

Redlica 
 ścierniskowa

170 mm

Redlica 
 uniwersalna

110 mm

Redlica 
wąska 
50 mm

Redlica 
 ścierniskowa

220 mm

System szybkiej wymiany Vario-Clip – 
genialnie prosty, bez żadnych narzędzi

System szybkiej wymiany czubków Vario-Clip zale-
cany jest przy zmieniających się warunkach pracy 
i częstej zmianie czubków.

Uchwyt czubka zamocowany jest w na spiralnym, 
sprężystym zębie, korpus wymienia się łatwo, bez 
używania jakichkolwiek narzędzi.

Redlica 
obracana 

75 mm

Redlica 
szeroka
170 mm

Redlica 
wąska 
55 mm

Wyposażenie w różne czubki redlic pozwala pracować 
w szerokim spektrum zaczynając od płytkiej uprawy 
ścierniska aż do spulchniania gleby na głębokość 
struktury gruzełkowatej. Szybką i łatwą zmianę czub-
ków w Centaur umożliwia sprawdzony system szybkiej 
wymiany Vario-Clip.
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To powoduje mieszanie

Klinowy wał oponowy pasmowo zagęszcza  glebę. 
Gwarantuje to dobre podsiąkanie wody w kapi-
larach. Zachowana jest struktura wierzchniej 
warstwy gleby, woda z opadów może wsiąkać 
a wymiana gazowa pozostaje aktywna. Uzyskuje 
się ważne dla rozkładu słomy warunki.

Perfekcyjne zamknięcie:
Klinowy wał oponowy

Do bezpiecznej jazdy w transporcie Centaur 4,00 m 
oraz 5,00 m jest hydraulicznie składany do 3,00 m 
szerokości. W połączeniu z pneumatycznym ukła-
dem hamulcowym najwyższa prędkość jazdy po 
drogach wynosi 40 km/h.

Mieszanie, rozdrabnianie i równanie – 
zespół brony talerzowej

Dwurzędowa brona talerzowa w Centaur Super 
 wyrównuje, rozdrabnia i miesza glebę. Stopień 
 pokrycia powierzchni słomą zostaje dzięki temu 
znacznie zredukowany a sama słoma jest wmie-
szana w glebę. Na glebach ciężkich, na skutek in-
tensywnego rozdrabniania następuje zwiększenie 
udziału frakcji drobnych.

Oba te czynniki są niezbędne do późniejszego, 
prawidłowego siewu. Talerze o średnicy 460 mm 
zabezpieczone są gumowymi elementami spręży-
stymi chroniącymi przed przeciążeniem. Łożyska 
talerzy są bezobsługowe. Przy zmianie głębokości 
roboczej zębów następuje automatyczne dopaso-
wanie intensywności pracy talerzy. Dla korekty 
 regulacji talerze można wyregulować oddzielnie.
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To powoduje mieszanie

Badania Centaura przeprowadzone 
wspólnie ze Stacja Badawczą DLG 
w Gross-Umstadt dowodzą bardzo 
korzystnego zużycia paliwa w po-
równaniu z pługiem.

Zależnie od stanowiska i warun-
ków na nim panujących, przy głę-
bokości około 15 cm zużycie pali-
wa wynosiło 8,0 do 9,0 l na hektar. 
Przy głębokościach pracy podob-
nych do pługa (> 20 cm) zużycie 
paliwa wynosiło ok. 13 – 14 l/ha. 
Koszty napraw i części zamien-
nych kształtowały się na poziomie 
3,00 do 3,50 €/ha.

Sprawdzone dla Państwa – 
relacje dotyczące charakterystyk energetycznych

Pomiar zużycia paliwa Pomiar prędkości roboczej

Dla projektowania nowych maszyn ważne jest, aby 
możliwie szybko uzyskać wiedzę na temat ich trwa-
łości. Przy normalnej pracy na polu trwałoby to zbyt 
długo.

Do takich celów AMAZONE zbudowało w zakładach 
w Lipsku prawdziwy „tor męczarni”. Szczególnie ważne 
jest to przy wszystkich maszynach uprawowych. Cał-
kowita powierzchnia tego toru wynosi 9.000 metrów 
kwadratowych podzielonych na beton, żwir i łąkę. Pro-
dukcja seryjna rozpoczyna się dopiero po pomyślnych, 
długotrwałych próbach na torze testowym.

Od męczarni do 
jakości
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Centaur 
3001 Super

Centaur 
4001 Super

Centaur 
4001-2 Super

Centaur 
5001-2 Super

Wersja sztywny sztywny składany składany

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

Prędkość robocza (km/h) 8 – 15

Prędkość transportowa (km/h) 25 25 25/40 25/40

Liczba rzędów zębów 4 przemien. 4 przemien. 4 przemien. 4 przemien.

Liczba zębów 15 19 19 24

Odstęp między zębami (mm) 200 210 210 210

Liczba talerzy 22 30 30 38

Średnica talerzy (mm) 460

Ogumienie 400/50-15.5

Ciągnik-zawieszenie  Dźwignie dolne kat. 3

Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 110/150 147/200 147/200 185/250

Długość transportowa (m) 8,30 8,30 9,35 9,35

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

Wysokość transportowa (m) 2,00 2,00 2,80 3,10

Masa (kg) 4400 5700 7720 8500

Dane techniczne

Catros Cenius Centaur Cirrus

Ilustracje, treść oraz informacje o danych technicznych są niezobowiązujące! Zdjęcia i ilustracje maszyn mogą odbiegać od wymogów przepisów o 
ruchu drogowym obowiązujących w danym kraju. Wymagane wyposażenie konieczne w ruchu drogowym należy uzupełnić!

Citan

Dane techniczne

C jest tam zawsze!
Uprawa ściernisk · Podstawowa uprawa gleby · Siew

Koncepcja uprawy
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