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Cayros / Hektor / C-Pack

Tehnologie de arat de la AMAZONE
Performanţă de neegalat pe orice tip de sol

  „În testul pe termen lung, ușurinţa de exploatare și profilul excelent de arat au fost convingătoare.”

  „Plugul este ușor de reglat. Produce rezultate excelente și a fost capabil să facă faţă atât solurilor 

grele, argiloase, cât și solurilor mai ușor de arat.”
(Revista „agrarheute” – test pe termen lung Cayros XS 4+1 VS · 03/2019)
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Amazone prin modele Cayros și Hektor oferă o gama variată de pluguri, începând de la 
versiunea purtată cu 2 trupiţe până la varianta semi-puratată cu 8 trupiţe. Datorită gamei 
complete de echipamente opţionale disponibile, plugurile AMAZONE oferă întotdeauna 
soluţia potrivită pentru orice tip de utilizare, chiar și în cele mai diverse condiţii.

  „Mecanizatorii noștri au fost foarte mulţumiţi de calitatea 

muncii efectuate cu plugul. În principal, s-au arat miriști 

după culturi de păioase, miriști de porumb și pășuni. [...] 

Profilul plugului este de primă clasă.”
(„Landwirt Österreich” – test practic Cayros M 950 · 03/2019)
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Plugul este un element simbolic în agricultură. Pe lângă în-
fiinţarea, fertilizarea și protecţia culturilor, prelucrarea solului 
are un rol important pentru o agricultură de succes, iar această 
sustenabilitate și nivelul mai eficient de funcţionare vor fi 
factorii decisivi prin care sistemele agronomice vor fi evaluate 
în viitor.

În spatele designului se află dorinţa de a menţine o structură 
sustenabilă a solului, de a crește productivitatea și, mai ales, 
de a obţine o rentabilitate mai mare. Folosirea plugurilor 
moderne, alături de tehnicile de conservare și sistemele al-
ternative de însămânţare, rămâne la loc de frunte cu privire 
la recoltele mai bune și, prin urmare, la succesul oricărei 
operaţiuni de prelucrare a solului. 

Plugurile AMAZONE se disting prin tehnologie robustă, prin 
calitate excelentă a muncii și prin adaptarea optimă la con-
diţiile locale, oferind astfel cea mai mare rentabilitate posibilă.

Avantajele dumneavoastră:
  Ajustarea individuală a plugului pentru a corespunde 

oricărei utilizări
  Reglare simplă și funcţionare confortabilă
  Durată lungă de viaţă datorită construcţiei robuste

Aratul astăzi

Plugurile AMAZONE
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Pentru producţia inteligentă a culturilor

Utilizarea unei tehnici corecte 
este esenţială

Avantajele 
cultivării convenţionale a solului

Nu numai principiile sunt esenţiale pentru succes, ci și alegerea 
corectă a tehnicii de prelucrare a solului. Sistemele conven-
ţionale de însămânţare, care se bazează pe utilizarea plugu-
lui, sunt încă destul de răspândite. Ca urmare a acestui fapt 
și datorită parametrilor în continuă schimbare, cum ar fi pre-
ţurile materiilor prime, producţia de energie, reducerea supra-
feţelor de pârloagă etc., multe ferme utilizează atât metode 
convenţionale, cât și însămânţarea în teren mulcit.

  Controlul efectiv al buruienilor prin mijloace 
mecanice prin privare de lumină, controlul eficient 
asupra hotarelor terenului

  Încălzirea mai rapidă a solului și o aerare mai bună 
a acestuia pentru creșterea randamentului culturilor 
care necesită temperaturi mai ridicate ale solului

  Singura opţiune de prelucrare a solului în condiţii 
permanent umede

  Risc redus de transmitere a bolilor la cultura următoare
  Accelerarea activităţii microbiene din sol prin îmbogăţirea 

cu oxigen
  Controlul mecanic al dăunătorilor, melcilor și șoarecilor 

sensibili la lumina UV

Cum alegem plugul potrivit pentru tractor?

 kW 29 44 59 74 88 103 118 132 147 162 177 191 206 221 235 250 265 279
 CP 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

Cayros M/M-V

XM/XM-V

XMS/XMS-V

XS/XS-V

XS pro/XS pro-V

3 trupiţe

2 trupiţe

4 trupiţe

3 trupiţe

4 trupiţe

4 trupiţe

3 trupiţe

5 trupiţe

4 trupiţe

5 trupiţe

6 trupiţe

4 trupiţe

5 trupiţe

6 trupiţe
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Calitate de primă clasă 
pentru piesele de uzură durabile
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Partea din faţă întărită a cormanei

Partea din spate 

relativ moale 

a cormanei

Procesul de întărire ©plus – 
know-how-ul tratamentului termic

În calitate de producători de piese de uzură pentru industria 
de prelucrare a solului, AMAZONE se poate lăuda cu o experi-
enţă de zeci de ani. Progresele continue în materie de mate-
riale și tehnici de producţie, precum și expertiza noastră în 
ceea ce privește tratarea termică, se află în spatele pieselor 
metalice de uzură pentru pluguri de cea mai înaltă calitate.

Carbonul în forma sa cea mai pură, de diamant, este cel mai 
dur material pe care natura îl poate oferi. Pentru a spori duri-
tatea și durabilitatea pieselor de uzură se utilizează un proces 
de întărire, ©plus, care implică introducerea de carbon în oţel.
AMAZONE atinge, prin acest proces de întărire unică, un nivel 
extrem de ridicat de duritate pe faţa pieselor, cum ar fi corma-
nele, oferind astfel o rezistenţă optimă la uzură. Partea opusă 
rămâne relativ moale, dar în același timp extrem de dură și 
rezistentă la impact.

Beneficiile procesului de întărire ©plus:
  O durată mai lungă de utilizare
  Rezistenţă ridicată la impact
  Necesar mai mic de putere de tracţiune
  Reducerea consumului de combustibil
  Mai puţin pământ lipit de suprafaţa 

mai netedă exterioară

Toate cadrele de pe plugurile AMAZONE sunt fabricate din 
oţel special de înaltă rezistenţă. Grosimea supradimensionată
a pereţilor înseamnă nu numai că, cadrul în întregime este 
robust, dar și că toate dispozitivele de fixare cu bolţ sunt 
extrem de rezistente; această grosime și greutate a pereţilor 
împiedică, de asemenea, și orice alungire a orificiilor sau 
deformare a secţiunii cadrului în jurul elementelor de fixare 
cu bolţ. O altă caracteristică a plugurilor este proiectarea 
cadrului plugului fără urme de sudură.

Cadrul este realizat din oţel 
de calitate superioară pentru 
o durată de utilizare îndelungată

Secţiunea transversală a cormanelor – 
compararea diferitelor metode de întărire

Partea din faţă 
a cormanei

Partea din spate 
a cormanei
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  „De asemenea, a fost apreciată calitatea muncii.”
(„Landwirt Österreich” – test practic Cayros M 950 · 03/2019)

  Proces de întărire ©plus
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Sistem de siguranţă 
la suprasarcină

Cu sistem de siguranţă la suprasarcină semi-automată, 
trupiţa oscilează în afară depășind presiunea puternică 
exercitată de cele două arcuri. Pentru Cayros M, acest 
sistem este o alternativă viabilă la utilizarea șuruburilor 
de forfecare sau a sistemului de siguranţă la suprasarcină 
non-stop atunci când pământul nu este excesiv de pietros.

Avantaje:
  Greutate suplimentară redusă peste și deasupra 

sistemului de protecţie de forfecare
  Forţă reglabilă

Semi-automat 
ca alternativă pentru Cayros M

Șurubul de forfecare este soluţia standard cu rezultate do-
vedite. Sub sarcină, șurubul de forfecare se desface în punctul 
de rupere predeterminat, iar trupiţa evită obstacolul pivotân-
du-se în sus. Ridicaţi plugul, introduceţi un nou șurub de 
forfecare și continuaţi. Forţele mari de eliberare a șurubului 
de forfecare permit funcţionarea și în solurile grele și dure.

Avantaje:
  Șuruburile de forfecare cu dublă acţiune
  Plăci cu flanșă întărită
  Șuruburi de forfecare de calitate superioară, 

calitate 10,9

Sistem de siguranţă 
la suprasarcină cu șurub de forfecare

Sistem de siguranţă la suprasarcină semi-automată

Sistem de siguranţă la suprasarcină
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Compararea durităţii oţelului 
cu cea a pietrei
mecanic sau complet automat

Opţiunea 1: 
Acumulator hidraulic central pe braţul hidraulic

În cea mai simplă versiune, acumulatorul hidraulic este 
combinat direct cu cilindrul hidraulic formând o unitate 
compactă.

Avantaje:
  Trupiţele se eliberează complet independent 

una de cealaltă
  Trupiţele plugului pot fi pretensionate diferit
  Nu există furtunuri sau ţevi hidraulice pe cadru

Sistemul hidraulic de siguranţă la suprasarcină NonStop se 
compune, în principiu, dintr-un cilindru hidraulic pe fiecare 
trupiţă, fiecare fiind conectat direct la un acumulator hidraulic 
umplut cu azot. La declanșare, trupiţa împinge un piston în 
acumulator prin intermediul cilindrului hidraulic. Gazul este 
comprimat și returnează automat trupiţa în poziţia iniţială 
după trecerea de obstacol.

Avantaje:
  Adaptarea simplă a forţei de eliberare
  Operare uniformă și protejând materialele
  Articulaţii cu bilă și socluri schimbabile
  Ca standard, cu șurub de forfecare suplimentar
  Forţele de declanșare scad odată cu creșterea înălţimii 

de ridicare a trupiţei eliberate

Opţiunea 2: 
Acumulatoare hidraulice cu conducte interconectate

Prin conectarea componentelor individuale, forţa de eliberare 
poate fi, de asemenea, reglată central pe toate trupiţele. O su-
papă izolatoare pe fiecare acumulator hidraulic înseamnă că 
fiecare trupiţă poate fi, la alegere, reglată separat și la presiuni 
diferite.

Avantaje:
  Reglarea forţei de eliberare se realizează pe toate 

trupiţele într-o singură etapă (chiar și în mișcare)
  Arie similară a secţiunii transversale a conductei 

înseamnă că fiecare trupiţă influenţează numai 
într-o mică măsură celelalte trupiţe

Cayros S și Hektor S cu sistem 
de siguranţă la suprasarcină NonStop

Sistemul hidraulic de siguranţă la suprasarcină NonStop este disponibil în 2 versiuni.
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Pur și simplu perfect 
Pentru cei care doresc performanţe

O alternativă rentabilă la antetrupiţe 
când se încorporează reziduurile de 
culturi de la suprafaţă. Cu suport su-
plimentar de prindere, dotare stan-
dard.

Deflectoare

La utilizarea împreună cu antetrupiţele, 
cuţitul deflector împiedică înfășurarea 
paielor (în special a paielor de porumb) 
în jurul bărsei.

Cuţit deflector

Cuţitul de plug este o alternativă la dis-
cul de tăiere a brazdei, care, în special 
pe terenurile grele și pietroase, asigură 
un perete de brazdă clar și reduce uzura 
trupiţei.

Cuţite de plug
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Disc tăiere brazdă este important pentru o performanţă de arat
excelentă. Discul de tăiere brazdă contribuie, de asemenea, 
în mod semnificativ la un arat eficient. Tăierea de preciziei a 
discului de tăiere a brazdei ajută la obţinerea unei întoarceri 
a brazdelor și a unei încorporări complete a resturilor vege-
tale, precum și la asigurarea unui spaţiu eficient între trupiţe.

Sunt disponibile discuri de tăiere a brazdei cu diametrul de 
500 mm sau 600 mm. Adâncimea de lucru se reglează prin 
discuri cu dinţi fin gradate.

Avantajele dumneavoastră:
Pe plugurile cu șuruburi de forfecare, discurile pot fi, 
de asemenea, reglate în direcţia de lucru, lăsând suficient 
spaţiu între trupiţă și tăietor.

Disc tăiere brazdă – pentru arat perfect

Folosirea antetrupiţelor asigură un arat fără blocaje, chiar 
și în cele mai dificile condiţii. Următoarele antetrupiţe sunt 
disponibile: 

Antetrupiţe M0
Antetrupiţele M0 sunt universal adaptate pentru utilizare la 
aratul pășunilor, precum și acolo unde există cantităţi mari 
de reziduuri de cultură, în special miriști de porumb.

Antetrupiţe G1
Folosirea antetrupișelor G1 asigură un arat fără blocaje, în 
special pe terenuri grele și lipicioase sau atunci când se ară 
pășuni pentru prima dată.

Antetrupiţe M3
Performanţă optimă cu resturi vegetale extreme (în special 
miriști de porumb), recomandat doar la distanţe dintre trupiţe
de 105 sau 115 cm. Nu este disponibil pentru plugurile cu 
sistem de siguranţă la suprasarcină NonStop.

Antetrupiţele

Disc tăiere brazdă cu un diametru de 500 mm Disc tăiere brazdă cu un diametru de 600 mm

Antetrupiţe M0 Antetrupiţe G1 Antetrupiţe M3

  Versiunea complet reglabilă (adâncime de lucru, reglarea înăl-

ţimii fără trepte și a forţei de tracţiune și reglarea unghiului de 

aruncare în trei poziţii), disponibilă opţional pentru antetrupitele 

M0 și G1 și inclusă în mod standard cu antetrupitele M3.
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Trupiţe AMAZONE
Rezistente, ușor de tractat, performanţă de primă clasă

Trupiţa reprezintă nucleul oricărui plug și este prima în linie 
atunci când vine vorba de calitatea muncii, fiind responsabilă 
pentru funcţionarea eficientă a plugului. 

Încorporarea perfectă și eficientă a resturilor vegetale, chiar 
și în cele mai dificile condiţii, cum ar fi, de exemplu, în miriș-
tea de porumb, este doar unul dintre criteriile de calitate. Cu 
toate acestea, trupiţele AMAZONE fac faţă cu succes și altor 
provocări, cum ar fi lucrul pe terenuri deluroase.

Rezistente și un finisaj excelent
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Cuţit brăzdar cu vârf daltă

Cuţit brăzdar 
cu vârf interschimbabil

  Încorporarea completă și consistentă a resturilor vegetale 
pentru a provoca descompunerea rapidă și eficientă și 
pentru a încuraja fauna solului

  Operaţiunile ulterioare sunt ușurate, printr-un profil 
de suprafaţă uniform și cu o suprafaţă mărunţită fin

  Un spaţiu mai mare între trupiţe permite utilizarea de 
anvelope mai late și ajută la încorporarea unor cantităţi 
mari de resturi vegetale

  Forţa redusă de tracţiune necesară conduce la economii 
de combustibil

Lungimea mare asigură o încărcare laterală uniformă, ceea 
ce reduce consumul de combustibil și asigură aratul perfect.

Pentru a extinde și mai mult durata de utilizare, dălţile HD 
opţionale sunt, de asemenea, disponibile, cu vârfuri din car-
bură de tungsten plus cu cuţite de brăzdar sudate cu faţă dură. 
Acestea sunt disponibile pentru aproape toate trupiţele.

Dalta interschimbabilă economisește cuţitul brăzdarului și 
reduce astfel costurile asociate uzurii. Profilul acestora su-
perficial, zona de auto-ascuţire, puterea de tracţiune, care 
economisește intervalul de penetrare și întăriturile groase 
de 15 mm fac ca dalta interschimbabilă să fie extrem de 
rezistentă la uzură datorită utilizării ţintă a materialelor 
în zonele de uzură, extrem de robuste, care au ca rezultat 
o durată lungă de funcţionare.

Avantajul trupiţelor AMAZONE

Rezistă de patru ori mai mult

Versiunea HD

Daltă interschimbabilă 
cu profil specialTracţiune ușoară de la vârf

Baza utilizării economice a unui plug este, desigur, menţi-
nerea la minimum a forţei de tracţiune necesare, reducând 
astfel consumul de combustibil. În combinaţie cu procesul 
unic de întărire ©plus, care oferă o suprafaţă foarte dură și 
netedă, designul inteligent garantează ușurinţa de tragere 
pentru care plugurile AMAZONE sunt renumite. Toate trupi-
ţele sunt echipate cu punctele noastre special concepute. 
Profilul special conferă mai puţină rezistenţă și tiraj mai lin. 
Zona de auto-ascuţire este mult mai groasă, crescând con-
siderabil durata de utilizare a plugului.

  Toate trupiţele au laturi reversibile 

pe patru direcţii.

  „Am fost foarte mulţumit și de trupiţa WL 430. Cormana lungă, 

elicoidală răstoarnă perfect solul, în același timp curăţând partea

de jos a cormanei.”
(„Landwirt Österreich” – test practic Cayros M 950 · 03/2019)

Daltă interschimbabilă

Daltă HD
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Trupiţele
Alegerea corectă a trupiţei face diferenţa

Corpul trupiţelor WY 400 WL 430 WX 400

Adâncimea minimă de lucru aprox. (cm) 12 12 12

Adâncimea maximă de lucru aprox. (cm) 30 33 25

Lăţimea maximă a trupiţei aprox. (cm) 50 55 50

Adecvare

Soluri ușoare, lipicioase (turbă)

Soluri ușoare (nisip)

Soluri medii

Sol greu

Soluri foarte grele (argilă)

Soluri grele, lipicioase (argilă)

Teren în pantă

Sfărâmare

Distanţa dintre trupite

Necesarul de putere

Răsturnarea solului
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WX 400 PE WXL 430 WXH 400 WST 430 UN 400/UN 430

12 15 15 15 15/20

25 28 33 33 30/40

50 55 55 55 50

Corpul trupiţelor

Adecvare: foarte adecvat

bine adecvat

adecvat

inadecvat
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  Atașarea ușoară la tractor datorită axului de cuplare transversal detașabil cu cuplare rapidă

  Ușor de reglat cu un design simplu al capului de tractare

  Concept de funcţionare logic și confortabil

  Proprietăţi de uzură excelente și tracţiune ușoară datorită suprafeţei foarte dure și netede create 
de procesul de întărire unic ©plus

  Forţe de declanșare ridicate pe șurubul de forfecare pentru utilizare pe un sol greu și uscat

  Lucrări perfecte obţinute în orice condiţii datorită selecţiei mari de trupiţe

  Extragere perfectă în orice moment, cu costuri minime de uzură datorită vârfului reversibil

  Lucrări fără blocaj chiar și atunci când există cantităţi mari de reziduuri de recoltă

  Durată de utilizare îndelungată datorită fabricării cadrului fără urme de sudură și cu rezistenţe 
mari ale peretelui cadrului

  Deosebit de ușor de întreţinut

  Sistemul modular versatil permite configuraţii individuale ale mașinii

Avantajele dvs. dintr-o privire:

Cayros
Cu 2 trupiţe de la 50 CP 

la 6 trupiţe și un maxim de 380 CP
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Plugurile reversibile purtate Cayros M, XM, XMS, XS și XS pro, sunt disponibile în 
2 până la 6 trupiţe pentru tractoare de la 50 la 380 CP. Toate plugurile au ca și ca-
racteristică standard un sistem de siguranţă la suprasarcină cu bolţuri de forfecare 
și reglare mecanică a lăţimii de lucru în patru trepte. Ca opţiune specială, varianta 
Cayros S este disponibilă cu sistem de siguranţă hidraulic la suprasarcină, complet 
automat, iar Cayros V cu reglarea hidraulică a lăţimii de lucru.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
www.amazone.de/cayros

Gamă extinsă de trupiţe 

cu 8 modele de trupiţe 

Procesul de întărire ©plus 
pentru piesele de uzură durabile
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Cayros M
Plug universal de clasă medie

Cayros M 3-950   „Plugul a fost foarte ușor de tras, datorită designului său ușor 

și compact. Pe teren plan, poate fi tras chiar și de un tractor 

de 80 CP.”
(„Landwirt Österreich” – test practic Cayros M 950 · 03/2019)
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Cayros M este un plug universal utilizat pentru o gamă largă de dimensiuni ale 
tractorului de până la 120 CP/88 kW. Cu un centru convenabil de setare și o listă 
flexibilă de accesorii opţionale, plugul este potrivit atât pentru întreprinderile mici, 
cât și cele mijlocii.

Nr. de 
trupiţe

Distanţa între 
trupiţe (cm)

Înălţimea 
cadrului 

(cm)

Lăţime de lucru 
(m)

mecanic hidraulic

Cayros M 

Cu sistem de siguranţă la su-
prasarcină prin șurub de forfe-
care sau cu sistem de siguranţă 
la suprasarcină semi-automată

2

95/102 78 36/40/44/48

–

3
32 – 52

4

Cayros M-S

Cu sistem de 
siguranţă NonStop 
hidraulic la suprasarcină

2 85/95/102

78 36/40/44/48 2)

–

3 85 1)/95/102 32 – 52

4 85/95 –

1) Distanţa între trupiţe nu pentru Cayros V
2) Pentru o distanţă între trupiţe de 85 cm, lăţimea de lucru este de 32/36/40/44 cm

Caracteristici
  2, 3 sau 4 trupiţe
  Pentru tractoare de până la 

120 CP/88 kW
  Ax de reversare cu diametrul 

de 80 mm, prevăzut cu rulmenţi 
cu role conice reglabile: 

 –  Standard referitor la pluguri 
cu șurub de forfecare și reglarea 
lăţimii de lucru

  Ax de reversare cu diametru 
de 90 mm: 

 –  Standard referitor la sistemul de 
siguranţă la suprasarcină S și/sau 
cu reglarea V a lăţimii de lucru

 –  opţional pentru pluguri cu șurub 
de forfecare și reglarea lăţimii de 
lucru în trepte

  Dimensiuni mari ale cadrului 
120 x 100 x 8 mm

  Sistemul de siguranţă la suprasar-
cină cu șurub de forfecare, sistemul
de siguranţă semi-automat la supra-
sarcină sau sistemul de siguranţă 
la suprasarcină non-stop

  Posibilitatea de alegere între 
2 distanţe între trupiţe

Modelele Cayros M: prezentare generală

Cayros M 3-950 a fost testat intens și de revista „Landwirt Österreich”. În afară de 
reglarea ușoară, au existat rapoarte pozitive privind profilul excelent de arat obţinut
în practică. Cayros M 3-950 a oferit o soluţie convingătoare, chiar și pe terenuri 
deluroase și în ciuda cantităţilor mari de resturi vegetale. Ușurinţa cu care plugul 
putea fi tras a fost un alt punct de reper.

(a se vedea „Landwirt Österreich” test practic Cayros M 950 · 03/2019)

  „The easy-pulling Classic!”

Cayros M 2
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Cayros XM
Plugul de clasă medie de utilizare generală

Cayros XM 4-950 VS
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Cayros XM este un echipament complet pentru tractoare de până la 103 kW/140 CP,
datorită mecanismului rotativ și cadrului corespunzător dimensionate. Cu o înălţime
a cadrului de până la 82 cm și o distanţă între trupiţe de până la 105 cm, chiar și 
cantităţi mari de reziduuri pot fi încorporate cu ușurinţă.

1) Distanţă între trupiţe indisponibilă pentru Cayros V

Caracteristici
  3 sau 4 trupiţe
  Pentru tractoare de până la 

140 CP/103 kW
  Ax de reverare cu diametrul 

de 90 mm, prevăzut cu rulmenţi 
cu role conice reglabile

  Dimensiuni mari ale cadrului 
150 x 100 x 8 mm

  Sistem de siguranţă la suprasarcină 
cu șurub de forfecare sau sistem 
de siguranţă NonStop la suprasarcină

  Posibilitate de alegere între 
3 distanţe între trupiţe 
(în funcţie de model)

Nr. de 
trupiţe

Distanţa între 
trupiţe 

(cm)

Înălţimea 
cadrului 

(cm)

Lăţime de lucru 
(m)

mecanic hidraulic

Cayros XM 

Cu sistem de siguranţă 
la suprasarcină cu șurub 
de forfecare

3

85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 52

4

Cayros XM-S

Cu sistem de siguranţă 
NonStop hidraulic 
la suprasarcină

3 85/95/105

78 36/40/44/48 32 – 52

4 85/95/105 1)

Modelele Cayros XM: prezentare generală

„Am fost impresionaţi de demonstraţia desfășurată la o fermă vecină și am decis 
să cumpărăm un Cayros XM 1050 cu 4 trupiţe. Rezultatele au fost impresionante, 
în special spaţiul mare obţinut de roata de sprijin, care este montată la o distanţă 
perfectă de ultima trupiţă. Decizia de a cumpăra Cayros XM a fost cu siguranţă 
decizia corectă!”, spune Damian Chyliński, manager de operaţiuni în sud-estul 
Poloniei.

  „Decizia de a cumpăra Cayros XM 
a fost cea potrivită!”

Cayros XM 4-V
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Cayros XMS
Modelul premium de clasă superioară și medie

Cayros XMS 4-1050 VS
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Un mecanism rotativ deosebit de inteligent, cu o ajustare ușoară și o gamă 
excelentă de opţiuni, face ca Cayros XMS să fie un plug versatil și universal 
pentru tractoare de până la 147 kW/200 CP.

Caracteristici
  3, 4 sau 5 trupiţe 

(în funcţie de model)
  Pentru tractoare de până la 

200 CP/147 kW
  Ax de reversare cu diametrul 

de 100 mm, prevăzut cu rulmenţi 
cu role conice reglabile

  Cu cadrul de mari dimensiuni 
150 x 100 x 8 mm (grosime 
de 12 mm pe toate cele 5 trupiţe)

  Sistem de siguranţă la suprasarcină 
cu șurub de forfecare sau sistem 
de siguranţă NonStop la suprasar-
cină

  Posibilitate de alegere între 
3 distanţe între trupiţe 
(în funcţie de model)

Nr. de 
trupiţe

Distanţa între 
trupiţe 

(cm)

Înălţimea 
cadrului 

(cm)

Lăţime de lucru 
(m)

mecanic hidraulic

Cayros XMS 

Cu sistem de siguranţă 
la suprasarcină cu șurub 
de forfecare

3

85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 524

5

Cayros XMS-S

Cu sistem de siguranţă 
NonStop hidraulic 
la suprasarcină

3
85/95/105

78/82 36/40/44/48 32 – 524

5 85/95

Începând cu sezonul 2017, ferma Welpinghus din Borholzhausen (Germania) 
folosește un Cayros XMS V. Echipat cu trupiţe WL 430, acest plug are un profil de 
lucru deosebit de bun. „Plugul intră cu ușurinţă în orice tip de sol!”, spune mana-
gerul de operaţiuni Henrik Welpinghus. El este deosebit de mulţumit că, în ciuda 
spaţiului excelent între trupiţe, plugul este foarte ușor de tras.

  „Acest plug face foarte bine 
faţă variaţiilor tipului de sol”

Modelele Cayros XMS: prezentare generală

Cayros XMS 5-V
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Cayros XS
Plugul robust, de categorie grea

Cayros XS 5-1050 V
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Cu până la 6 trupiţe, Cayros XS este extrem de eficient, cu un aspect extrem de 
funcţional și robust. Potrivit pentru tractoare de până la 191 kW/260 CP, Cayros XS
este alegerea potrivită pentru fermele mari sau antreprenorii agricoli care caută 
o operaţiune de arat rentabilă și eficientă.

Caracteristici
  4, 5 sau 6 trupiţe 

(în funcţie de model)
  Pentru tractoare de până la 

260 CP/191 kW
  Ax de reversare cu diametrul 

de 120 mm, prevăzut cu rulmenţi 
cu role conice reglabile

  Cu cadrul de mari dimensiuni 
150 x 150 x 8,8 mm (grosime 
de 12 mm pe toate cele 5 trupiţe)

  Cu sistem de siguranţă la suprasar-
cină cu șurub de forfecare sau sistem
de siguranţă NonStop la suprasarcină

  Posibilitate de alegere între 
3 distanţe între trupiţe 
(în funcţie de model)

Nr. de 
trupiţe

Distanţa între 
rânduri 

(cm)

Înălţimea 
cadrului 

(cm)

Lăţime de lucru 
(m)

mecanic hidraulic

Cayros XS 

Cu sistem de siguranţă 
la suprasarcină cu șurub 
de forfecare

4
95/105/115

82/90 36/40/44/48 32 – 555

6 95/105

Cayros XS-S

Cu sistem de siguranţă 
NonStop hidraulic 
la suprasarcină

4
95/105/115 1)

78/82 36/40/44/48 32 – 555

6 95/105 2)

1) Nu pentru reglarea în trepte a lăţimii de lucru
2) Nu pentru reglarea hidraulică a lăţimii de lucru

Modelele Cayros XS: prezentare generală

Revista „agrarheute” a efectuat teste complete pe termen lung pe 5 pluguri 
Cayros XS 4+1 VS pe 100 ha de teren. În afară de reglarea ușoară folosind centrul 
de setări, revista a lăudat în mod special lucrarea excelentă observată în urma 
plugului. În practică, punctul de reversare a dus la o tracţiune bună, în timp ce 
sistem de siguranţă NonStop la suprasarcină a funcţionat în mod fiabil și a fost 
ușor de reglat.

(consultaţi „agrarheute” – testul pe termen lung Cayros XS 4+1 VS · 03/2019)

  „Testele pe termen lung au demonstrat ușurinţa 
de funcţionare și profilul bun al plugului.”

Cayros XS 5-V
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Cayros XS pro
Plug purtat de categorie grea pentru tractoare mai mari

Cayros XS pro 6-950 VS
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Designul extrem de robust al mecanismului rotativ, cadrul și bârsele fac din Cayros XS
o alegere performantă pentru operaţiuni pe scară largă, prestatori sau orice utili-
zare dificilă. Distanţele între trupiţe de până la 115 cm și înălţimile cadrului de până
la 90 cm fac, de asemenea, Cayros XS o opţiune imbatabilă pentru cantităţi mari 
de resturi vegetale.

Caracteristici
  4, 5 sau 6 trupiţe 

(în funcţie de model)
  Pentru tractoare de până la 

380 CP/279 kW
  Ax de reversare cu diametrul 

de 120 mm, prevăzut cu rulmenţi 
cu role conice reglabile

  Dimensiuni mari ale cadrului 
200 x 150 x 10 mm

  Cu sistem de siguranţă la suprasar-
cină cu șurub de forfecare sau sistem
de siguranţă NonStop la suprasarcină

  Posibilitate de alegere între 
3 distanţe între trupiţe 
(în funcţie de model)

1) Nu pentru reglarea în trepte a lăţimii trupiţelor
2) Nu pentru reglarea hidraulică a lăţimii trupiţelor

Nr. de 
trupiţe

Distanţa între 
trupiţe 

(cm)

Înălţimea 
cadrului 

(cm)

Lăţime de lucru 
(m)

mecanic hidraulic

Cayros XS pro 

Cu sistem de siguranţă 
la suprasarcină cu șurub 
de forfecare

4
95/105/115

82/90 36/40/44/48 32 – 555

6 95/105

Cayros XS pro-S

Cu sistem de siguranţă 
NonStop hidraulic 
la suprasarcină

4
95/105/115 1)

78/82 36/40/44/48 32 – 555

6 95/105 2)

Modelele Cayros XS pro: prezentare generală

  Control al adâncimii de primă clasă
  Datorită gamei complete de roţi de susţinere, controlul 

adâncimii pe Cayros este o alegere individualizată. Di-
versele opţiuni ale punctului de atașare și numeroasele 
roţi înseamnă că roata de susţinere poate fi adaptată 
optim la cerinţele practice. Alegeţi roata de susţinere 
optimă, de la o simplă roată metalică la o roată combi.

Cayros XS pro 5-V
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Plugurile purtate Cayros
Operare simplificată!

  „Centrul de setări este compact și ușor de utilizat.”
(„agrarheute” – test pe termen lung Cayros XS 4+1 VS · 03/2019)
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Centrul de setări
Logic și confortabil

Reglarea logică a plugului

Rapid și ușor!

Reglarea hidraulică a trupiţei frontale

Baza unei reglări perfecte a plugului este reprezentată de 
un sistem de reglare logic și ușor de înţeles. Reglarea corectă 
a plugului înseamnă reducerea costurilor de operare, deoa-
rece reglarea perfectă are un efect pozitiv asupra uzurii și 
consumului de combustibil. Conceptul de mecanismului cu 
pârghii probat și testat al plugurilor Cayros se potrivește în 
special acestui scop.

Reglarea fină a plugului poate 
fi împărţită în următoarele etape:

Reglaţi adâncimea de lucru a plugului 
prin intermediul roţii de susţinere și a 
punctului de cuplare inferior a tracto-
rului.

1   Reglaţi înclinarea cu ajutorul axelor 
de reglare de pe capul de tractare.

2   Setaţi punctul de tragere. Punctul 
de cuplare superioar este aliniat cu 
direcţia de conducere.

3   Setaţi lăţimea brazdei primei trupiţe,
folosind pârghia glisantă.

Lăţimea de lucru a primei trupiţe poate fi reglată ca opţiune 
din interiorul cabinei tractorului folosind un cilindru hidraulic 
cu acţiune dublă. Acest lucru oferă un nivel ridicat de confort, 
în special pe terenurile deluroase, pentru soluri puternic va-
riate sau unde sunt necesare schimbări frecvente ale tracto-
rului.

Centrul de setare Cayros Centrul de setare Cayros V
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Reglarea lăţimii de lucru
Confortabil și fiabil
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Ușor de reglat

Cayros – 
Precizie mecanică

Avantajele Cayros V

Cayros V – 
Funcţionare hidraulică confortabilă

Reglarea standard a lăţimii brazdei poate fi modificată în 
4 trepte prin pivotarea manuală a consolelor de fixare. În 
acest fel, plugul se poate adapta ușor la diferite utilizări 
(condiţii de sol, tractor etc.). După reglarea lăţimii de lucru, 
toate roţile metalice de contact cu solul, precum și roţile 
de susţinere sunt și ele reglate automat. Nu sunt necesare 
corecţii suplimentare.

  Reglarea ușoară cu adaptarea automată a trupiţei fron-
tale, a punctului de tracţiune și a accesoriilor la reglarea 
lăţimii de lucru a trupiţei – nu este necesară o corecţie 
manuală

  Designul optimizat de tip pârghie al punctelor de pivo-
tare asigură o forţă de reglare și sarcină portantă scăzută, 
reducând astfel uzura și conducând la o durată de utilizare
mai îndelungată.

  Punctele de pivotare ale bârsei se află în afara cadrului, 
astfel încât să se evite orice slăbire a secţiunii cadrului 
ca urmare a găurilor perforate suplimentar.

  Punctele de pivotare minime reduc uzura 
la minim și conduc la cerinţe de întreţinere reduse.

  Utilizarea bucșelor CONNEX asigură o durată 
de utilizare mai îndelungată

Lăţimea de lucru poate fi reglată uniform și hidraulic din tractor
pe toate plugurile Cayros V. Un afișaj foarte clar vizibil, format 
dintr-o scală și un indicator, îl informează pe mecanizator cu 
privire la setarea lăţimii de lucru a trupiţei. Cinematica inte-
grată a plugului Cayros V este, de asemenea, setată automat: 
punctul de tracţiune, lăţimea de lucru a trupiţei frontale, 
toate uneltele în contact cu sol și roata de susţinere.

Reglarea mecanică a lăţimii de lucru a trupiţelor

Bucșe Connex
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Perfect până la cel mai mic detaliu

Cadru pivotant – 
rotire ușoară cu cilindru de memorie

Pentru a mări distanţa de la sol la rotirea plugului și pentru 
a face mișcarea mai lină, toate plugurile începând cu seria 
M pot fi dotate și cu un mecanism pivotant. Acesta ajustează 
automat cadrul plugului către centrul tractorului înainte ca 
rotirea să înceapă și apoi o readuce în poziţia iniţială de lucru
odată ce plugul a încheiat rotirea. Această schimbare a cen-
trului de greutate înseamnă și că se aplică o tensiune mai 
redusă asupra mecanismul de ridicare al tractorului și se re-
duce astfel riscul de răsturnare în timpul lucrărilor desfășurate
pe pante.

Avantajele dumneavoastră

  Gardă la sol mai mare la întoarcerea plugului
  Rotire lină
  Reducerea sarcinii pe punctul de cuplare a tractorului
  Risc redus de răsturnare

Cayros

Cayros V

Plugurile Cayros V pot fi echipate opţional cu un cilindru 

de memorie cu un piston flotant, care servește de asemenea 

drept cilindru pivotant
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Hidraulică confortabilă de rotire Ax de cuplare transversal flexibil

Capul de tractare de pe plugurile Cayros este prevăzut cu un 
sistem de rotire care utilizează un cilindru cu dublă acţiune 
și schimbare automată. Acest lucru asigură că reversarea 
plugului este lină și fără trepidaţii.

Capul de tractare are orificii de legătură superioare, astfel 
încât combinaţia plug/tractor poate urmări conturul pe sol 
neuniform.

Axul de cuplare transversal dintr-o singură bucată este în spe-
cial flexibil și conferă absorbţia optimă a sarcinilor dinamice 
generate în timpul aratului și în special în timpul transportu-
lui. În plus, axul de cuplare transversal flexibil poate fi cuplat 
rapid și fără a folosi unelte, ceea ce facilitează atașarea plu-
gului la tractor.

Cilindru de rotire 
cu mecanism de 

pivotare interconectat

Bilele opţionale integrate cu cuplare rapidă sunt convenabile și sigureHidraulică confortabilă de rotire

Cap de tractare Cayros: prezentare generală

Model cap de tractare M XM XMS XS/XS pro

∅∅ Ax de reversare rotativ 80 90 100 120

Rulmenţi Cilindru conic

Poziţie consolă de legătură superioară 3 (2 x orificii alungite) 4 (3 x orificii alungite)

Tipul de cuplare 2 sau 3N 3N sau 3 3N, 3 sau 4N

A se utiliza cu 

M Seria Opţional

M (semiautomat) Opţional

M (modelele V, S, VS) Seria

XM (toate modelele) Seria

XMS (toate modelele) Seria

XS/XS pro (toate modelele)

Pluguri 
cu 6 trupiţe în 

versiunea consolidată 
XS-pro
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Cea mai bună opţiune 
pentru orice cerinţă!
Mai multă versatilitate – mai multe aplicaţii

Roata de susţinere 
cu pendulare

Roată dublă de sprijin Anvelopă pneumatică 
cu profil AS

Anvelopă pneumatică Anvelopă pneumatică Anvelopă pneumatică 
cu profil AS

Diametru 500 mm 580 mm 600 mm 680 mm 690 mm

Lăţime 185 mm 270 mm 220 mm 250 mm 320 mm

Model Nr. de trupiţe 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

Cayros M x x 1) x 1)

Modelele S/V x x 1) x 1)

Modelele VS

Cayros XM x x 1) x 1) x 1)

Modelele S/V x x 1) x 1) x 1)

Modelele VS x x 1) 2) x 1) 2) x 1) 2)

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

Modelele S/V x 1) x 1) x 1) x 1) x 1) x 1)

Modelele VS x 1) 2) x 1) 2) x 1) 2) x 1) 2)

Cayros XS x x 2) x x 2)

Modelele S/V x x 2) 4) x x 2) 4)

Modelele VS x *) x 2) 3) x *) x 2) 3)

Cayros XS pro x x 2) x x 2)

Modelele S x x

Modelele V x x 2) x x 2)

Modelele VS x *) x *)

Roata de susţinere 
cu pendulare

Roată metalică Anvelopă pneumatică Anvelopă pneumatică Anvelopă pneumatică Anvelopă pneumatică cu 
profil AS

Diametru 500 mm 550 mm 600 mm 680 mm 690 mm

Lăţime 185 mm 160 mm 220 mm 250 mm 320 mm

Model Nr. de trupiţe 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

Cayros M x x x x x x x x x

Modelele S x x x x x x x x x

Modelele V x x x x x x

Modelele VS x x x

Cayros XM toate modelele x x x x

Cayros XMS x x x x x x x x x

Modelele S/V x x x x x x x x x

Modelele VS x x x x x x

Cayros XS toate modelele x x x

Cayros XS pro toate modelele x x x

x 1) de la 95 cm distanţă între trupiţe
x 2) nu pentru distanţă între trupiţe de 115 cm

x 3) cu adaptor pentru o înălţime optimizată a cadrului
x 4)  distanţă maximă de 95 cm de la punct la punct cu sistemul 

de siguranţă la suprasarcină 

x *) nerecomandat
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Roţile Combi 
din spate

Anvelopă 
pneumatică

Anvelopă pneumatică Anvelopă 
pneumatică

Anvelopă 
pneumatică cu 

profil AS

Anvelopă 
pneumatică

Anvelopă 
pneumatică

Anvelopă 
pneumatică 
cu profil AS

Un singur braţ Braţ dublu
Diametru 550 mm 600 mm 680 mm 690 mm 600 mm 680 mm 690 mm

Lăţime 160 mm 220 mm 250 mm 320 mm 220 mm 250 mm 320 mm

Model Nr. de trupiţe 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 6 5 6 5 6

Cayros M x x x x x x

Modelele S x x x x x x

Modelele V x x x x

Modelele VS x x

Cayros XM toate modelele x x x x

Cayros XMS x x x x x x x x x

Modelele S/V x x x x x x x x x

Modelele VS x x x x x x x x x

Cayros XS x x x x x x x x x

Modelele V x x x x x x x x x

Modelele S/VS x x x x x x x x x

Cayros XS pro x x x x x x x x x

Modelele V x x x x x x x x x

Modelele S/VS x x x x x x x x x

  „Pentru un arat fără compromisuri, Amazone are acum un 

adaptor pivotant pentru roata de susţinere. Acesta pivotează 

roata în spatele ultimei br trupiţe – o funcţie fantastică!”
(„Landwirt Österreich” – test practic Cayros M 950 · 03/2019)

  „Transportul pe roata combi funcţionează bine și plugul 

se deplasează frumos în spatele tractorului atunci când 

este pe drum.”
(„agrarheute” – test pe termen lung Cayros XS 4+1 VS · 03/2019)

  „Întoarcerea plugului este ușoară, datorită unui sistem 

reglabil de absorbţie a șocurilor.”
(„Landwirt Österreich” – test practic Cayros M 950 · 03/2019)

  Adaptor pivotant disponibil opţional
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Opţiuni pentru toate utilizările
Soluţia potrivită pentru a satisface orice cerinţe speciale

Datorită roţii combi și setului de iluminare rutieră ușor vizibil, 

Cayros poate fi condus în siguranţă și pe drumuri
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Adaptor pentru axul de cuplare transversal 
pentru o înălţime mai mare de ridicare

Pentru a crește înălţimea de ridicare a plugului, toate axele 
de cuplare transversale pot fi prevăzute în mod opţional cu 
un adaptor, care deplasează axul de cuplare într-o poziţie 
inferioară și crește astfel garda la sol în timpul întoarcerii. 
Adaptorul pentru axul de cuplare poate fi montat în orice 
moment.

Subsolier 
pentru afânare la adâncime

În anumite condiţii, poate fi necesar să afânaţi suprafaţa de 
sub adâncimea de lucru a trupiţei. Subsolierele sunt reglabile 
pe înălţime și pot fi modificate ușor pentru a reduce costurile 
asociate uzurii.

Iluminat pentru siguranţă suplimentară 
a traficului rutier

Toate plugurile pot fi echipate cu un kit de iluminat pentru 
transportul rutier. Fie orientat spre stânga (pentru transport 
cu plugul în poziţie de lucru), fie pe ambele laturi pentru 
utilizare cu roată combinată de transport/adâncime. Sistemul
de iluminare asigură siguranţa în timp ce conduceţi pe dru-
muri publice.

Kitul de iluminat rutier este ușor de îndepărtat înainte de a începe 

lucrul pe câmp
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Braţ pentru tăvălug packer
Pentru toate plugurile Cayros

Cayros cu braţ de tăvălug packer încorporat, C-Pack 900 S 

și packer cu inel de nivelare și consolidare 550
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Pentru utilizarea în combinaţie, toate plugurile Cayros pot fi 
echipate cu un braţ hidraulic, reglabil pe lungime. Datorită 
cuplării directe la mecanismul reversibil hidraulic al plugului 
purtat, nu este necesară o supapă suplimentară de tractor.

Braţele tăvălugului packer sunt atașate direct la elementul 
de reversare, cu marele avantaj că punctul de tracţiune al 
plugului nu este afectat. Toate braţele de packer sunt echipate
cu un dispozitiv de prindere cu arc care absoarbe vârfurile 
de sarcină cauzate la conectarea tăvălugului.

Braţul tăvălugului packer poate fi mutat cu ușurinţă în poziţia
de transport prin introducerea unui șurub, pentru a asigura 
un transport rutier sigur.
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Tăvălug packer de plug
Sporiţi-vă eficienţa!

Nivelare și reconsolidare vizată într-un 
singur ciclu operaţional

Pentru a ajuta la pregătirea câmpului pentru următoarea ope-
raţie de însămânţare, reconsolidarea vizată după arat este ide-
ală. În majoritatea cazurilor, nu există timp suficient pentru 
tasarea solului după arat și formarea naturală a stratului arabil
nu are loc, așa că oportunitatea de combinare a două cicluri 
operaţionale este optimă. 

Un tăvălug packer greu în coloană, în combinaţie cu plugul 
oferă reconsolidarea în profunzime, sfărâmând bolovanii 
de pământ duri și prevenind uscarea solului.
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C-Pack 900 S și packer 
cu inel de sfărâmare 550

C-Pack 900 S Packer cu inel de sfărâmare 550

Mulţumită diametrului mare al inelului de tăvălug de 900 mm,
packerul este ușor de scos. Profilul inelului prezintă un pro-
fil al flanșei de 36°, asigurând o reconsolidare în profunzime 
a solurilor grele și o afundare superficială în sol. Cu eclisa de 
cuplare integrată în profului inelului, packerul obţine un unghi 
de 42° pe soluri ușoare, care garantează sprijinul optim al 
packerului și efectul în adâncime. Datorită acestui profil al 
tăvălugului, este posibilă în special aplicarea universală pe 
diferite soluri. Modelul packerului fără un butuc central permi-
te extensia modulară a lăţimii trupiţei, iar centurile de curăţare
rezistente la uzură asigură funcţionarea fără blocare.

Pentru a asigura nivelarea și sfărâmarea solului, un packer 
cu inel de sfărâmare poate fi montat suplimentar pe C-Pack 
900 S la cerere. Tăvălugul cu inelele de sfărâmare cu diame-
trul de 500 mm nu au niciun butuc central care permite din 
nou orice extensie modulară. Transportul ușor al packerului 
este o caracteristică deosebit de convenabilă și ușor de uti-
lizat. C-Pack și packerul cu inel de sfărâmare se pot închide 
cu ușurinţă împreună și fixa automat pentru transport rutier.

  Profilul universal al inelului cu un unghi al flanșei 
de 36° și o eclisă de cuplare suplimentară integrată. 
Diametrul tăvălugului 900 mm

  Modelul inelului fără butuc central, permite o extensie 
modulară a lăţimii trupiţei

  Centuri de curăţare integrate pentru funcţionarea fără 
blocare

Poate fi extins cu
  Packer cu inel de sfărâmare pentru nivelare și sfărâmare 

intensă
  Trecerea simplă de la poziţia de lucru la poziţia 

de transport

Avantajele dvs. dintr-o privire Date tehnice; Pachet C 900 packer S

Model
C-Pack 

2400-900 S
C-Pack 

2600-900 S
C-Pack 

2800-900 S
C-Pack 

3000-900 S

Lăţime de lucru (m) 2.40 2.60 2.80 3.00

Numărul de inele ale 
packerului

12 13 14 15

Greutate fără 
următorul packer (kg)

aprox. 
1.300

aprox. 
1.400

aprox. 
1.450

aprox. 
1.550

∅∅ Packer cu inel 
(mm)

900

Distanţa inelului 
packerului (mm)

200

Greutate cu packer 
cu inel de rupere (kg)

aprox. 
2.000

aprox. 
2.100

aprox. 
2.250

aprox. 
2.350

∅∅ Packer cu inel 
de sfărâmare (mm)

550

Distanţa tăvălugului cu 
inel de sfărâmare (mm)

160
Sol greu

Suport pe flanșă

Sol ușor

Suport pe eclisa de cuplare

36° 42°
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  Plug reversibil semi-purtat eficient și robust, cu fiabilitate operaţională ridicată

  Reglarea hidraulică standard a lăţimii trupiţei frontale asigură un profil optim constant al plugului

  Proprietăţi excepţionale de uzură și tracţiune ușoară a trupiţelor datorită procesului unic de întărire ©plus

  O mare varietate de trupiţe adecvate pentru toate utilizările și condiţiile

  Procedură de reversare lină și de protecţie a materialelor datorită mecanismului de reversare cu amortizare 
hidraulică a poziţiei finale

  Roata de susţinere substanţială asigură un control exact al adâncimii și o protecţie optimă a structurii solului

  Siguranţă și confort maxim în poziţia de transport datorită suspendării standard a roţii

  Cadrul robust cu opţiunea de a-l extinde cu o trupiţă

  Componentele bârsei cu șurub de forfecare creează forţele de eliberare cele mai ridicate pentru 
cele mai dificile condiţii de sol

  Sistem de siguranţă hidraulic la suprasarcină Non-stop cu o înălţime de ridicare spaţială și un șurub 
de forfecare suplimentar

Avantajele dvs. dintr-o privire:

Hektor
De la 6 trupiţe 
la 8 trupiţe și până la 360 CP
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PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
www.amazone.de/hektor

Hektor | Avantaje dintr-o privire

Gamă extinsă de trupiţe 

cu 8 modele de trupiţe 

Procesul de întărire ©plus 
pentru piesele de uzură durabile
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Pluguri reversibile semi-purtate Hektor
Pentru cele mai mari cerinţe
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Chiar funcţionează!
Hektor de la AMAZONE

Cu Hektor, AMAZONE oferă un plug reversibil semi-purtat cu 6-8 trupiţe, cu 
o reglare a lăţimii trupiţei în trepte de la 38 la 50 cm. Proiectat pentru utilizare în 
condiţii dificile, dar ușor de manevrat și ajustat, Hektor este un plug robust cu un 
nivel ridicat de fiabilitate operaţională.

Caracteristicile dintr-o privire:
  6, 7 sau 8 trupiţe
  Pentru tractoare de până la 

265 CP/360 kW
  Dimensiuni mari ale cadrului 

150 x 150 x 12 mm
  Standard cu reglare hidraulică 

a trupiţei frontale
  Cu sistem de siguranţă la suprasar-

cină cu șurub de forfecare 
sau sistem de siguranţă hidraulic 
NonStop la suprasarcină

Nr. de 
trupiţe

Distanţa între 
trupiţe 

(cm)

Înălţimea 
cadrului 

(cm)

Lăţime de lucru 
(m)

mecanic

Hektor 1000 

Cu sistem de siguranţă 
la suprasarcină șurubul 
de forfecare

6

100 82 38/42/46/507

8

Hektor 1000 S

Cu sistem de siguranţă 
NonStop hidraulic la 
suprasarcină

6

100 78/82 38/42/46/507

8

Prezentare generală a gamei Hektor:
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Simplu și precis

Datorită vitezei de transport de până la 40 km/h, Hektor trece repede la următoarea muncă

40 km/h
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Centrul plugului este un cadru robust de 150 x 150 x 12 mm. 
Distanţa de 100 cm de la punct la punct între trupiţe și înăl-
ţimea cadrului de 82 cm asigură o bună trecere a materialu-
lui chiar și acolo unde predomină cantităţi mari de plante. 
Cu reglarea mecanică, în trepte, a trupiţei, de 38, 42, 46 sau 
50 cm, Hektor poate fi adaptat la diferite situaţii atât în   ceea 
ce privește tractorul, cât și condiţiile solului.

  Arat fără blocaje chiar și cu cantităţi mari 
de resturi vegetale

  La cerere: cadru extensibil

Noul sistem de braţe care formează conexiunea frontală 
între cadru și mecanismul de reversare, asigură urmărirea 
maximă efectivă a traseului și linia optimă de tracţiune 
a combinaţiei. Cilindrii reversibili, cu amortizarea poziţiei 
hidraulice finale, garantează o procedură de reversare lină 
și etapizată a plugului.

  Reversare confortabilă și lină

Cadrul robust Acţiune de reversare lină

În combinaţie cu tractorul Controlul exact al adâncimii

Poziţia de parcare a plugului Hektor pentru transport este 
deosebit de convenabilă. Deoarece reglarea înclinării nu are 
nicio influenţă asupra poziţiei axului de cuplare transversal, 
cuplarea și decuplarea plugului de la tractor este deosebit 
de confortabilă. Axul de cuplare transversal este, la alegere, 
disponibil în oricare dintre modelele Cat. 3 sau Cat. 4N.

  Cuplarea confortabilă la tractor
  Poziţie excepţională de parcare cu economisirea spaţiului

Roata de susţinere de dimensiuni mari (500/45 – 22,5) 
înseamnă o acţionare optimă la sol și un control exact al 
adâncimii, chiar și în condiţiile cele mai grele. Răzuitorul 
curăţă roata în mod fiabil. Roata de susţinere este poziţio-
nată în lateralul cadrului, astfel încât să fie posibilă ararea 
până la limita câmpului. Suspensia hidro-pneumatică stan-
dard a roţii de susţinere oferă siguranţă maximă și confort 
maxim pe drum.

  Deplasări sigure și confortabile
  Control fiabil al adâncimii
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Confortabil până la cel mai mic detaliu



3

2

1
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Reglarea foarte confortabilă a plugului oferă rezultate exce-
lente de lucru constant. În plus, un plug care a fost reglat în 
mod optim reduce consumul de combustibil, precum și uzura. 
Hektor este reglat în trei etape convenabile și ușoare, fără 
utilizarea de instrumente.

1   Adâncimea de lucru este variabil reglată și fără unelte 
prin intermediul roţii de susţinere.

2   Reglarea înclinării plugului se face fără unelte și se poate 
realiza individual pentru partea dreaptă și stângă.

3   Reglarea hidraulică standard a lăţimii trupiţei frontale 
modifică lăţimea de lucru a primei trupiţe direct și se 
potrivește cu dimensiunea interioară a șinei tractorului. 
Acest lucru asigură o potrivire excelentă la următoarea 
lucrare și este util mai ales atunci când se schimbă tipu-
rile de sol și pe tractoare diferite.

  Foarte util atunci când schimbaţi frecvent tractoarele 
sau când lucraţi pe un teren în pantă

  Brazdă excepţional de dreaptă

Reglarea plugului

Reglarea adâncimii de lucru pe roata de adâncime

Reglarea înclinării plugului Reglarea hidraulică a trupiţei frontale
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Experienţă practică – 
plugurile la lucru

Pe lângă experienţa excelentă obţinută cu utilajele existente 
AMAZONE și plugul anterior Vogel & Noot, alegerea trupiţei 
i-a convins pe proprietarii fermei Düfelsiek să cumpere un 
Cayros XMS V. Nu au fost dezamăgiţi. Dimpotrivă. „Cayros 
a arat întotdeauna excepţional de bine și lasă un finisaj fan-
tastic în ferma noastră, chiar și atunci când a încorporat direct 
resturile vegetale de porumb (fără operaţiuni anterioare de 
mulcire)”, a declarat managerul de operaţiuni. În opinia sa, 
acest lucru se datorează în special „partajării excelente”. Po-
trivit managerului de operaţiuni, un alt factor este distanţa 
între trupiţe extrem de bună, care permite efectuarea lucrării 
cu pneuri de secţiune 710. Modul ușor de tracţiune a plugului 
face utilizarea extrem de economică. Munca de zi cu zi este 
ușurată de reglarea ușoară a plugului Cayros. „Pot să trimit 
pe oricare dintre mecanizatorii mei să opereze această mașină”, 
a adăugat managerul de operaţiuni.

  „Un final fantastic”

  Jörg Düfelsiek în faţa plugului său Cayros XMS V 5 

cu trupiţa WL 430 – „Este perfect pentru tipul meu de sol”

  „Un finisaj fantastic, chiar și atunci când încorporează resturile 

vegetale de porumb.”

Operaţiune:  Ferma Düfelsiek

Obiectiv central:  Cultivarea cerealelor, 
creșterea porcilor, 
instalaţie de biogaz

Loc:  Brockhagen, Westfalia de 
Est-Lippe, Westfalia de 
Nord-Rin, Germania

Clima:  Precipitaţii 
700 mm/an

Suprafaţă: 180 ha
De arat:  60 ha/an pentru porumb 

și cereale de iarnă

Tip de sol:  În principal sol nisipos, 
parţial argilos

Mașină folosită:  Plug reversibil purtat 
Cayros XMS V, 5 trupiţe, 
trupiţe WL 430
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„Nu am întâmpinat probleme sau dificultăţi și niciun timp 
de oprire!”, a declarat Alexey Novichihin, inginer agronom 
la ferma Baskakowo OOO. Ferma se află în regiunea sudică 
Tula din Wolow-Rayon în Rusia. Solul este în principal pământ 
negru, Hektor făcând o treabă convingătoare. Orice resturi 
vegetale au fost mereu complet încorporate. Alexey Novi-
chihin este deosebit de impresionat de reglarea ușoară 
a plugului. Dotat cu sistem de siguranţă la suprasarcină 
cu șurub de forfecare și cu 8 trupiţe reversibile semi-purtat, 
a făcut faţă la peste 1.900 ha în sezonul 2018. „Cu o forţă de 
tracţiune necesară cu aproape 30% mai mică decât plugul 
anterior, costurile de exploatare au fost reduse considerabil”, 
a declarat managerul de operaţiuni.

  „Mașina este logică 
și ușor de reglat”

  Hektor 1000 cu 8 trupiţe, în spatele tractorului Kirovetz, 

garantează randamente ridicate de lucru!

Operaţiune:  Ferma 
Baskakowo OOO

Obiectiv central:  Cultivarea cerealelor, 
creșterea curcilor

Loc:  Regiunea Tula de Sud 
în Wolowo-Rayon

Climă:  Precipitaţii 
490 – 520 mm/an

Suprafaţă: În total peste 7.000 ha
De arat: 1.900 ha/sezonul 2018

Tip de sol: Pământ negru

Mașină folosită:  Plugul reversibil semi-purtat 
Hektor 1000, 8 trupiţe
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Serviciul AMAZONE – 
întotdeauna în apropiere
Satisfacţia dumneavoastră este stimulentul nostru

AMAZONE SmartService 4.0
Datorită utilizării din ce în ce mai mare a tehnologiilor complexe, 
AMAZONE folosește SmartService 4.0, realitatea virtuală și aug-
mentată, precum și suporturi digitale pentru service, instruire 
și sfaturi privind întreţinerea.

1  SmartTraining: Instruire și formare pentru utilizarea unor utilaje 
complexe prin folosirea tehnologiei Virtual Reality (VR).

2   SmartLearning: Instruire interactivă a mecanizatorului 
care operează mașinării complexe (www.amazone.de).

3  SmartInstruction: Instrucţiuni de reparaţie și întreţinere 
folosind Realitatea Augmentată (lb. eng.: Augmented Reality, 
AR) și echipamentul mobil al terminalului.

4   SmartSupport: Suport local direct de la tehnicianul specializat 
în service prin AR și echipament de terminal mobil.
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Campania VDMA: 
Pro-Original

De la preluarea fabricii de pluguri Vogel & Noot, oferta de piese de schimb 
pentru modelele mai vechi este acum gestionată în întregime de partenerii 
de vânzări AMAZONE. 

Mașinile dumneavoastră sunt supuse unor sarcini extreme! 
Calitatea pieselor de schimb și de uzură AMAZONE vă oferă 
încrederea și siguranţa, de care aveţi nevoie pentru o prelu-
crare eficientă a solului, o însămânţare precisă, o fertilizare 
profesională și o protecţie de succes a plantelor.

Doar piesele de schimb și de uzură originale sunt ajustate 
exact, din punct de vedere al funcţiei și al durabilităţii, la 
mașinile AMAZONE. Acest lucru garantează un rezultat op-
tim al muncii. Piesele originale, la preţuri rezonabile, plătesc 
la urmă dividende.

Alegeţi mai bine, 
chiar originalul

Avantajele pieselor de schimb și de uzură originale
  Calitate și încredere
  Inovaţie și capacitate de performanţă
 Disponibilitate imediată
  Valoare mare de revânzare a mașinilor second-hand

De aceea, 
decideţi-vă pentru original!

În plus, ne bazăm pe partenerii noștri de vânzări competenţi. 
Ei sunt persoana de contact de încredere pentru agricultori 
și contractori, chiar și la întrebări de service. Prin școlarizări 
continue, partenerii de vânzări și tehnicienii de service se 
găsesc mereu la cel mai nou nivel al tehnicii.

Satisfacţia clienţilor noștri 
este ţelul cel mai important

Depozitul central de piese de schimb din Leeden este baza 
pentru centrul nostru logistic de piese de schimb la nivel 
mondial. Acest lucru asigură disponibilitatea maximă a pie-
selor de schimb, chiar și pentru mașinile mai vechi.

În depozitul central de piese de schimb de la fabrica-pilot 
din Leeden, piesele de stoc, care sunt comandate până la 
ora 17, ca și comandă de zi, părăsesc fabrica noastră chiar 
în aceeași zi. 40.000 de piese de schimb și de uzură diverse 
sunt comisionate și stocate prin sistemul nostru de depozit 
ultramodern. Zilnic sunt expediate la clienţii noștri până la 
800 de comenzi.

Vă oferim service 
de piese de schimb de primă clasă
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Date tehnice

Model Distanţa 
între 

trupiţe 
(cm)

Lăţime de lucru Înălţimea 
cadrului 

(cm)

Dimensiunea 
interioară a 

ecartamentului 
(mm)

Interval 
max. kW 

(CP)

Greutate (kg)

ca plug V
2 

trupiţe
3 

trupiţe
4 

trupiţe
5 

trupiţe
6 

trupiţe

M  850 S  85 32/36/40/44 –

78

  950 
până la 1.500
pentru pluguri 

S de 
1.150 – 1.700

 88 (120)

675   890 1.105 – –

M  950 2)  95 
36/40/44/48 32 până la 52

575   730   890 – –

M 1020 102 580   735   895 – –

XM  850  85 32/36/40/44 

32 până la 52

78/82
pentru 

pluguri S 
78

1.050 
până la 1.650 
pentru pluguri 

S de 
1.250 – 1.850

103 (140) 

–   860 1.005 – –

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

– 1.025 1.225 – –

XM 1050 105 –   865 1.010 – –

XMS  850  85 32/36/40/44 

32 până la 52 78/82

1.050 
până la 1.650 
pentru pluguri 

S de 
1.250 – 1.850

147 (200) 

–   975 1.150 1.345 –

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

–   980 1.160 1.360 –

XMS 1050 105 –   985 1.170 1.375 –

XS  950  95 36/40/44/48 

32 până la 52

82/90
pentru 

pluguri S 
82

1.050 
până la 1.850 
pentru pluguri 

S de 
1.250 – 2.050

191 (260) 

– – 1.310 1.530 1.745

XS 1050 105 
40/44/48

– – 1.325 1.550 1.765

XS 1150 115 – – 1.340 1.570 –

XS pro  950  95 
36/40/44/48

32 până la 52

82/90
pentru 

pluguri S 
82

1.050 
până la 1.850
pentru pluguri 

S de 
1.250 – 2.050

279 (380)

– – 1.360 1.590 1.818

XS pro 1050 105 – – 1.375 1.610 1.835

XS pro 1150 115 40/44/48 – – 1.390 1.630 –

1)  nu este posibil pentru varianta 1050-S 
(disc tăiere brazdă în faţa fiecărei trupiţe)

2) disponibil și ca plug V

kW/CP

Pluguri purtate Cayros/Cayros V



54 55Date tehnice:

Plugul potrivit pentru orice utilizare

Imaginile, conţinutul și informaţiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot diferi. 
Imaginile mașinilor pot deroga de la reglementările de circulaţie rutieră specifice ţării. 

Model Hektor 1000 Hektor 1000 S

6 trupiţe 7 trupiţe 8 trupiţe 6 trupiţe 7 trupiţe 8 trupiţe

Puterea tractorului până la (kW/CP) 265/360

Distanţă între trupiţe (cm) 100

Înălţime cadrului (cm) 82 78 or 82

Reglarea lăţimii de lucru Mecanică în trepte

Lăţimea de lucru per trupiţă (cm) 38, 42, 46, 50

Sistem de siguranţă la suprasarcină (model) Sistem de siguranţă la suprasarcină cu șurub de forfecare Sistem de siguranţă hidraulică NonStop la suprasarcină

Roată de susţinere (dimensiune) 500/45 – 22.5

Greutatea mașinii de bază (kg) 3.070 3.340 3.610 3.480 3.810 4.140

Pluguri reversibile semi-purtate Hektor



Imaginile, conţinutul și informaţiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcţie de dotare, datele tehnice pot diferi. 
Imaginile mașinilor pot deroga de la reglementările de circulaţie rutieră specifice ţării.
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Ovidiu Andrei · Sud · ovidiu.andrei@amazone.ro · Tel. 0722/283193 | Cornel Chiuaru · Est · cornel.chiuaru@amazone.ro · Tel. 0730/290290

SPECIALIST PRODUS:  Paul Bajko · Vest · paul.bajko@amazone.ro · Tel. 0730/076678 | Constantin Cioara · Sud · constantin.cioara@amazone.ro · Tel. 0739/892504
AGROCOMERT HOLDING SA · 300077 Timisoara Jud. Timis · mihai.florescu@agrocomert.net · Mobil 0746/088 300 · Service · Alin Ortan · Mobil 0755/043 534
URSA MARE COMPROD SRL · 720008 Loc. Scheia Jud. Suceava · laur.macovei@ursa-mare.ro · Mobil 0751/260 410 · Service · Ionel Pintilei · Mobil 0751/200 508
TEHNOLAND SRL · 925300 Urziceni Jud. Ialomita · liviu.coleasa@tehnoland.ro · Mobil 0722/347 100 · Service · Marian Ciutacu · Mobil 0723/368 624
SERV CLASS SRL · 810166 Braila · vanzari@servclass.ro · Mobil 0728/028 834 · Service · Marian Ionescu · Mobil 0737/110 092
PROINVEST SRL · 140073 Alexandria Jud. Teleorman · gheorghe.balaceanu@proinvest1.ro · Mobil 0740/303 577 · Service · Florin Lupascu · Mobil 0751/031 870
PROAGROSERVICE SRL · 905900 Loc. Ovidiu Jud. Constanta · cristi.voiculet@proagroservice.ro · Mobil 0759/033 978 · Service · Dispecerat · Mobil 0740/250 355


