
CatrosCatros

CertosCertos

XTenderXTender



SPEED
tilli

ng

Catros · Certos · XTender

Grape compacte cu discuri AMAZONE 
Performanţa, care face plăcere!
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Grapa cu discuri compacte se adecvează, în mod ideal, la prelucrarea plană și cu amestecare 
intensivă a solului. Datorită manevrabilităţii sale speciale la lăţimile de lucru de 2,5 până la 
12 m, sunt posibile, viteze deosebit de mari cu productivităţi mari – și asta, concomitent, 
extrem de economicos, cu un consum-record de carburant, suspect de redus.
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O familie puternică!

Tip Lăţime de lucru

Catros/Catros+ 4002-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2 6,0 m

Tip Lăţime de lucru

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

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

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

Tip Lăţime de lucru

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

Tip Lăţime de lucru

Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

 Catros cu discuri de 460 mm diametru  adâncime de lucru 3 cm la 12 cm 
Catros+ cu discuri de 510 mm diametru  adâncime de lucru 5 cm la 14 cm 
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Tip Lăţime de lucru

CatrosXL 3003 3,0 m

CatrosXL 3503 3,5 m

CatrosXL 4003 4,0 m

Tip Lăţime de lucru

Catros+ 7003-2TX 7,0 m

Catros+ 8003-2TX 8,0 m

Catros+ 9003-2TX 9,0 m

Tip Lăţime de lucru

Catros+ 12003-2TS 12,0 m

Tipurile

Tip Lăţime de lucru

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+ cu discuri de 510 mm diametru  adâncime de lucru 5 cm la 14 cm 

CatrosXL cu discuri de 610 mm diametru   adâncime de lucru 5 cm la 16 cm 

Certos cu discuri de 660 mm diametru  adâncime de lucru 7 cm la 20 cm 

Certos 660 mmCatrosXL 610 mm 
(zimţat mic)

CatrosXL 610 mm 
(zimţat mare)

Catros+ 510 mm 
(zimţat)

Catros+ 510 mm 
(neted)

Catros 460 mm
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Valorificaţi punctele forte deosebite! 
Catros, Catros+, CatrosXL sau Certos?

Necesar extrem de redus de carburant

  „AMAZONE specifică necesarul de putere de tracţiune cu 90 CP (66 kW). Am dorit să știm acest 

lucru și ne-am decis conștient pentru un tractor ușor, cu 106 CP (78 kW). Am fost încântaţi să 

putem opri, cu suficient balast în faţă, cu o viteză de lucru de peste douăsprezece km/h, chiar și 

la înclinare ușoară în pantă.”

(Tehnică agrară · 08/2012)

Cu grapele cu discuri compacte Catros, vă puteţi deplasa, 
fără probleme, cu viteze de lucru între 12 km/h și 18 km/h. 
Acest lucru permite productivităţi enorm de mari și reduce 
la minim necesarul de timp de lucru. Însă, decisive pentru 
succesul financiar sunt și costurile cu privire la carburant, 
cele de uzură și costurile pentru reparaţii. Pentru a stabili 
cifre stabile privind aceste costuri, AMAZONE a efectuat 
timp de mai mulţi ani măsurători de testare împreună cu 
Centrul de testare DLG din Groß-Umstadt.

La toate măsurătorile de testare, grapele cu discuri compacte 
Catros s-au dovedit extrem de economicoase la consumul de 
carburant. Astfel, la prelucrarea miriștilor și la o adâncime 
medie de prelucrare de 6 cm – în funcţie de tipul de sol și 
de topografia terenului – s-a stabilit un necesar de carburant 
de doar circa 4 l/ha. La fel de scăzute au fost valorile consu-
mului pentru pregătirea patului germinativ.
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Discurile Catros de 460 mm diametru sunt soluţia ideală 
pentru o prelucrare precisă, extrem de nivelată și cu ames-
tecare intensă a pajiștilor. Astfel, pe de-o parte, creaţi pre-
misele optime pentru încolţirea erbaceelor și a seminţelor 
de buruieni, iar pe de altă parte, pentru putrezirea rapidă 
a paielor.

  Adâncimi de lucru, de la 3 până la 12 cm

   Grosime disc 4 mm/Diametru disc 460 mm/neted

   Prelucrare extrem de nivelată cu tăiere pe toată suprafaţa

   Ideal pentru pregătirea patului germinativ

Discurile Catros+ de 510 mm diametru se caracterizează 
printr-un mod de lucru mai agresiv și o pătrundere mai 
sigură, chiar și în condiţii de teren dificil. Domeniul optim 
de utilizare a acestor discuri este cultivarea miriștii, pregă-
tirea patului germinativ sau chiar și încorporarea culturilor 
intermediare.

   Adâncimi de lucru, de la 5 până la 14 cm

   Grosime disc 5 mm/Diametru disc 510 mm/
neted sau zimţat

   Universal pentru o amestecare mai intensivă

   Mod de lucru mai agresiv

  Incorporarea de îngrășăminte organice

Discuri Catros+ – 
o amestecare mai intensă 

Discuri Catros – 
extrem de precise, extrem de plate

Discuri Certos – 
pentru lucrarea terenului la adâncime medie

Discurile Certos cu un diametru de 660 mm sunt deosebit 
de potrivite pentru cultivarea intensivă a terenului la adân-
cime medie până la 20 cm. Datorită diametrului mare al dis-
cului, încorporarea unor cantităţi mari de paie de porumb, 
resturi de floarea-soarelui, stocuri de culturi secundare sau 
aratul pășunilor nu reprezintă nici o problemă. În plus, discu-
rile Certos se folosesc și în condiţii extreme, cum ar fi solurile 
tari și uscate.

  Adâncimi de lucru, de la 7 până la 20 cm

  Grosime disc 5 mm/Diametru disc 660 mm/
cu zimţi mari

  Pătrundere bună chiar și în terenuri dificile, datorită 
greutăţii proprii mari.

  Lucrare de profunzime și mai intensivă până la aratul 
pășunilor

Discuri Catros

Grosimea materialului 4 mm, diametrul 460 de mm

Discuri Catros+

Grosimea materialului 5 mm, diametrul 510 de mm

Catros 

460 mm

Catros+ 

510 mm

Discurile CatrosXL de 610 mm grosime, zimţate și zimţate fin, 
permit o prelucrare mai profundă cu amestecare maximă. 
Tăierea perfectă, chiar și în condiţiile cele mai dificile, garan-
tează adâncimi de lucru de până la 16 cm, astfel încât se 
obţine un amestec omogen. Optime pentru introducerea 
culturilor secundare și a porumbului boabe.

  Adâncimi de lucru, de la 5 până la 16 cm
  Grosime disc 5 mm/Diametru disc 610 mm/

zimţat fin sau zimţat mare
  Distanţă mai mare între discuri și valţuri
  Optime pentru introducerea culturilor secundare 

și a porumbului boabe

Discuri CatrosXL – 
pentru cantităţi vegetale mari

CatrosXL 

610 mm

Certos 

660 mm
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Nu e necesară o degresare a rulmenţilor robuști pentru 
discuri, ceea ce reduce, în mod clar, cheltuielile cu toată 
mentenanţa. Garniturile cu inel de alunecare sunt utilizate 
de decenii în domeniul mașinilor de construcţii pentru etan-
șeizarea rolelor cu mecanism de antrenare la vehicule cu 
lanţuri glisante și lucrează absolut cu încredere, și acolo 
unde sunt condiţii de utilizare dintre cele mai dure.

La toate discurile Catros, la CatrosXL și Certos-2TX, lagărele 
de peste 4 m sunt deosebit de robuste chiar și la un diametru 
exterior mai mare. Construcţia robustă reduce operaţiile și 
costurile de întreţinerea la un nivel minim și garantează 
durate mari de funcţionare în cele mai dificile condiţii de 
funcţionare. 

Fără gresare – datorită lagărului 
discului, care nu necesită întreţinere Lagăr extrem de mare al discului

  „Foarte pozitiv este faptul că lagărele complete ale discurilor 

nu trebuie gresate.”

 (Tehnică agrară · 08/2012)

Garnitură cu inel de alunecare
Încrederea și confortul sunt atuul

Verificat de 1.000.000 de ori!

Avantajele dvs.

  Lagăre ale discurilor, care nu necesită întreţinere, cu gar-
nitură cu inel de alunecare și lubrifiere pe întreaga durată 
de utilizare

  Protecţie împotriva pietrelor, cu elemente elastice din 
cauciuc care nu necesită întreţinere

  Remorcarea individuală a discurilor, pentru o adecvare 
optimă la sol și o foarte bună pătrundere

Rulment cu bilă, oblic, pe 2 rânduri

2 x corp de rulare (inel O)

2 x inele turnate, 
cu suprafaţă de alunecare

Umplere cu ulei de transmisie

Garnitură cu inel de alunecare, 
încorporată în locașuri conice
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Elementele elastice cu resort cauciucat de la fiecare remor-
care a discurilor servesc, nu doar la adecvarea optimă la con-
turul suprafeţei solului, ci și ca și siguranţă de suprasarcină 
pentru discurile individuale. Resorturile elastice de dimen-
siuni mari sunt fără întreţinere și se caracterizează printr-o 
deflexiune mare, care vă oferă siguranţă, și la pietre mari.

Sigure și fără a necesita 
deloc întreţinere!

Tehnică | Garnitură cu inel de alunecare și suspensie individuală a discurilor

  Întrunind cerinţele practicii, 

chiar și până în cele mai 

mici detalii:

  Adecvarea la sol a segmentelor 
discurilor individuale, inclusiv 
a siguranţei de suprasarcină, 
respectiv a siguranţei contra 
pietrei

Perfect – discurile cu suspensie 
individuală

Indiferent dacă e vorba de Catros, Catros+, CatrosXL sau Certos, 
la toate mașinile, fiecare disc este atașat prin elemente elas-
tice cu resort cauciucat, individual la cadru. Mai bine decât la 
mașinile cu remorcare rigidă a discurilor, fiecare disc cav poa-
te urma individual conturul solului, așa încât urmele nu sunt 
scuturate pur și simplu, ci sunt într-adevăr prelucrate. Așa se 
lasă realizată, și la denivelări ale suprafeţei solului, o prelu-
crare egală, plană a solului. Suspensia individuală a discurilor 
facilitează, concomitent, pătrunderea optimă de cantităţi 
mari de masă organică, comparativ cu o aranjare și o sus-
pensie în perechi a discurilor.

Suspensie individuală a discurilor
Pentru o adecvare optimă la conturul solului

Discuri poziţionate în unghi ascuţit

Dispuse la un unghi de 17° pe rândul de discuri din faţă și de 
14° pe rândul din spate, discurile Catros, Catros+ și CatrosXL 
sunt poziţionate foarte înclinat. Acest lucru asigură transfe-
rul fluent al amestecului de sol-paie de la primul la al doilea 
rând de discuri și conduce la o amestecare de primă clasă, 
de pământ și material vegetal. În comparaţie cu discurile 
dispuse în plan, unghiul de descărcare la discurile dispuse 
înclinat este semnificativ mai mic. Astfel, amestecul răscolit 
de pământ și paie este reașezat pe suprafaţa terenului chiar 
în faţa tăvălugului tractat.

Discurile mari ale modelului Certos-2TX sunt setate agresiv 
pe primul rând, cu un unghi de atac de 22°, astfel încât aces-
tea lasă o imagine de lucru excelentă chiar și pe soluri grele 
și măresc unghiul de tăiere. 

  Discurile de margine, reglabile în înălţi-

me peste un orificiu lung, facilitează un 

racord curat, în toate condiţiile.
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Modelul introductiv puternic
Catros Special

Cu lăţime de lucru de 2,5 până la 4 m 

Adâncimea de lucru

discuri Catros 3 pînă la 12 cm
discuri Catros+  5 pînă la 14 cm

  Ușor tractabile, cu lăţime de lucru de la 2,5 m, putere tractor de la 75 CP

 Poziţie optimizată a discurilor pentru muncă sigură, chiar și în condiţii dificile

  Lagăre ale discurilor, care nu necesită întreţinere, cu garnitură cu inel de alunecare 
și lubrifiere pe întreaga durată de utilizare

 Siguranţă contra pietrelor, fără întreţinere, în serie, prin elemente cu resort elastic

  Remorcarea individuală a discurilor, pentru o adecvare optimă la sol și o foarte bună 
pătrundere

 Disc de margine rabatabil și reglabil

 Reglaj mecanic, central și simplu, al adâncimii de lucru, pe partea stângă a mașinii

 Disponibilă reglarea hidraulică a adâncimii de lucru

 Posibilă dotarea cu semănătoarea GreenDrill

Argumente de top
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Viteză de lucru de 

18 km/h 

Necesar de putere, începând cu 75 CP

Grapa cu discuri montate, Catros Special, se adecvează, în mod ideal, la prelucrarea 
plană și cu amestecare intensivă a solului. Cu tehnica simplă, solidă, cu lăţimile 
de lucru de la 2,5 m până la 4 m, ea este modelul introductiv ideal pentru între-
prinderi mici până la cele de mărime medie. MAI MULTE INFORMAŢII

www.amazone.de/catros-special
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Catros Special
cu lăţime de lucru de 2,5 m, 3 m, 3,5 m sau 4 m

  „Adâncimea poate fi ușor reglată din lateral.”

  „Interiorul aparatului este foarte bine vizibil. 

Cadrul este proiectat deschis.”

 (top agrar – Raport probă mers · 01/2017)
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Grapa cu discuri montate 
Catros Special 2503, 3003, 3503, 4003 Pentru mai mult confort în utilizare 

Datorită construcţiei simple și a lăţimilor de lucru de 2,5 m 
până la 4 m, grapa purtată Catros Special cu discuri oferă 
companiilor cu buget modest o soluţie potrivită. Prin con-
ceptul elaborat, toate reglajele de bază pot fi efectuate pe căi 
mecanice, rapid și simplu. Reglajul adâncimii de lucru are loc 
prin culisarea simplă și rapidă, spre înăuntru și în-afară, 
de elemente distanţiere.

Suplimentar este disponibilă reglarea hidraulică a adâncimii 
de lucru, cu ajutorul căreia este posibilă o reglare simplă și 
precisă a tractorului.

   Reglaj al adâncimii de lucru prin elemente distanţiere – 

aici adâncime de lucru plană
  Reglaj al adâncimii de lucru prin elemente distanţiere – 

aici adâncime de lucru medie

Discuri marginale – 
pentru 100 % lăţime de lucru

Datorită discurilor marginale rabatabile, la Catros Special 
începând cu lăţimea de lucru de 3 m, este posibilă schim-
barea rapidă de la poziţia de transport la poziţia de lucru, 
astfel încât lăţimea efectivă de utilizare este întotdeauna 
obţinută în timpul funcţionării. În plus, acestea sunt ajusta-
bile și garantează un racord foarte neted.

 Disc de margine rabatabil și reglabil

  „În timpul transportului, ambele discuri marginale trebuie 

pliate. Astfel pe stradă, mașina de 3,54 m în regim de funcţio-

nare, rămâne sub 3 m.”

 (top agrar – Raport probă mers · 01/2017)

Reglare hidraulică a adâncimii de lucru
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 Ușor tractabile, lăţime de lucru de 3 m, putere tractor de la 90 CP

  Lagăre ale discurilor, care nu necesită întreţinere, cu garnitură cu inel de alunecare și lubrifiere 
pe întreaga durată de utilizare

 Protecţie împotriva pietrelor, cu elemente elastice din cauciuc care nu necesită întreţinere

 Remorcarea individuală a discurilor, pentru o adecvare optimă la sol și o foarte bună pătrundere

 Decalaj al rândurilor de discuri, cu reglaj mecanic confortabil

 Posibilă dotarea cu semănătoare GreenDrill

 Reglaj hidraulic opţional al adâncimii de lucru, incl. cadran pentru citirea adâncimii de lucru

Argumente de top

Clasa superioară de lux
Catros (rigid)
Catros-2 (pliat)
Catros-2TS (pliat și purtat)

Cu lăţime de lucru de 3 până la 6 m 

Adâncimea de lucru

discuri Catros 3 pînă la 12 cm
discuri Catros+ 5 pînă la 14 cm
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Catros+ 3001 cu GreenDrill 200

Viteză de lucru de 

18 km/h 

Necesar de putere, începând cu 90 CP

Grapele compacte Catros, Catros+, Catros-2 și Catros-2TS sunt ideale pentru 
prelucrarea superficială, cu amestecarea intensă a terenului. Datorită manevrabili-
tăţii sale speciale la lăţimile de lucru de 3 m până la 6 m, sunt posibile, viteze 
deosebit de mari cu productivităţi mari. MAI MULTE INFORMAŢII

www.amazone.de/catros
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Catros
Mașini pentru montajul în 3 puncte

Catros 5002-2 cu GreenDrill
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Reglaj optimal deplasării 
rândurilor de discuri

Cu lăţimi de lucru de la 3 m până la 4 m, mașinile montate 
în 3 puncte, rigide, cu viteza lor mare de lucru sunt foarte 
performante. 

Mașinile montate în 3 puncte, rabatabile hidraulic, cu lăţimi 
de lucru de la 4 m până la 6 m, se adecvează, la modul ideal, 
celor mai ridicate pretenţii de productivitate, respectiv de 
capacitate zilnică.

Cele rigide Cele hidraulice, rabatabile

Catros, Catros-2

Tip Lăţime de lucru

Catros/Catros+ 3001 3,0 m

Catros/Catros+ 3501 3,5 m

Catros/Catros+ 4001 4,0 m

Tip Lăţime de lucru

Catros/Catros+ 4002-2 4,0 m

Catros/Catros+ 5002-2 5,0 m

Catros/Catros+ 6002-2 6,0 m

La Catros-ul rigid, cu lăţime de lucru de 3 m și 3,5 m, ambe-
le rânduri de discuri sunt împinse împreună în poziţie de 
transport cu ajutorul unităţii de deplasare pentru reglarea 
celor doua baterii de discuri și sunt blocate în poziţie de 
transport. Înainte de lucru, ele sunt apoi deblocate din nou 
și sunt împinse separat. Astfel este facilitat un transport 
rutier sigur, în ciuda lăţimii de lucru integrale. Decalarea are 
loc prin rezistenţa la sol.

Opţional se poate obţine o unitate hidraulică, confortabilă, 
de deplasare pentru reglarea celor două baterii de discuri.

Datorită construcţiei compacte și necomplicate, efortul de 
reglare este minim în cazul tuturor Catros-urilor. În condiţii 
extreme de exploatare, poziţia rândurilor de discuri poate 
fi adaptată la condiţiile date. Astfel că, în cazul în care solul 
nu este tăiat la fel pe întreaga suprafaţă, puteţi să optimizaţi 
rapid, simplu și fără a utiliza unelte, așezarea celor două 
rânduri de discuri cu ajutorul unei unităţi de deplasare pen-
tru reglarea celor două baterii de discuri. Un alt avantaj este 
reajustarea decalajului rândurilor de discuri la discuri blocate. 
Ajustarea se efectuează prin intermediul unui bolţ Excenter 
cu secţiune pătrată, care servește totodată și ca și opritor.
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Catros-2TS
Flexibilitate la utilizare cu șasiu oscilant – chiar și la putere de ridicare redusă

Catros+ 6002-2TS în lucru   „Catros+-ul se inserează bine și taie frumos pleava din sol.”

  „Tocmai la adâncime maximă și cu tăvălug complet descărcat, 

Catros+-ul stă foarte liniștit. Noi nu puteam observa nici 

oscilaţii, nici curent lateral prea puternic.”

(Tehnică practică dlz · 05/2011)
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De dotarea de bază mașinilor tractate, Catros-2TS, cu lăţime 
de lucru de 4 m până la 6 m, aparţine un șasiu oscilant cu 
proţap de remorcare. Mașinile Catros-2TS se disting printr-un 
mers foarte silenţios, deoarece șasiul este oscilat complet 
peste cadrul de lucru în timpul muncii. În plus, greutatea 
șasiului întărește penetrarea egală a solului de către mașină, 
în condiţii dure. Grapa Catros-2TS dispune, în serie, de o 
amortizare a vibraţiilor, astfel încât aceasta prezintă un com-
portament foarte silenţios în rulare, chiar și în condiţii dure. 
Grapa Catros-2TS oferă o flexibilitate mare în operare la 
necesar redus de forţă de ridicare.

Clasa superioară convenabilă

Tip Lăţime de lucru

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

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

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

Întoarcere pe tăvălug

În combinaţie cu diverși tăvălugi tractaţi, Catros-2TS și 
Catros+-2TS oferă posibilitatea întoarcerii pe tăvălug. La 
 capăt de rând, mașina este ridicată atât de simplu prin 
 tiranţii laterali, iar mașina rulează pe tăvălug în procesul 
de întoarcere. Astfel, procesul de întoarcere la capăt de 
rând este realizat simplu, rapid și menajând solul. 

Catros+ 6002-2TS – întoarcere pe tăvălugCatros+ 6002-2TS la transport rutier cu 40 km/h*

* Vă rugăm să respectaţi reglementările naţionale de circulaţie!

40 km/h

Pentru a lucra doar „atât de adânc, 
cât este necesar”

Grapele Catros pentru montajul în 3 puncte, cât și tipurile de 
Catros-2TS, sunt echipate cu un reglaj mecanic al adânci-
mii, care se găsește poziţionat central la mașină. Prin acesta, 
mașina poate fi ajustată foarte rapid și simplu la condiţiile 
curente de utilizare. Ele lucrează cu grapa cu discuri compacte, 
totdeauna doar atât de adânc pe cât e necesar – acest lucru 
economisește carburant. 

Reglarea hidraulică a adâncimii de lucru

Reglajul hidraulic al adâncimii, opţional selectabil, consti tuie 
un mare confort, deoarece cu acesta adâncimea de lucru poate 
fi ajustată din cabina tractorului, chiar și în timpul mersului. 
O gradaţie servește, în plus, la orientare. Astfel se poate lucra 
pe suprafaţă, atât de plan cât e necesar, iar la capete de rând 
și în traiectoriile de mers, mai adânc și comod. 
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  Ușor tractabile, lăţime de lucru de 7 m, putere tractor de la 210 CP

   Lagăre ale discurilor, care nu necesită întreţinere, cu garnitură cu inel de alunecare și lubrifiere 
pe întreaga durată de utilizare

  Protecţie împotriva pietrelor, cu elemente elastice din cauciuc care nu necesită întreţinere

  Remorcarea individuală a discurilor, pentru o adecvare optimă la sol și o foarte bună pătrundere

  Șasiul centrat oferă mașinii manevrabilitate ridicată și putere pe șosea

  Reglare hidraulică a adâncimii de lucru inclusiv scală pentru citirea adâncimii de lucru

  ContourFrame pentru ajustarea optimă la sol a braţelor individuale

  Sunt posibile crushboards opţionale pentru pregătirea patului germinativ

 Posibilă echiparea cu semănătoare GreenDrill

Argumente de top

Cele mari
Catros+-2TX

Adâncimea de lucru

discuri Catros+ 5 pînă la 14 cm

Cu discuri de 510 mm 
plane sau cu zimţi
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Necesar de putere, începând cu 210 CP

Cu lăţime de lucru de 7 până la 9 m 

Viteză de lucru de 18 km/h 

Grapa cu discuri tractată Catros-2TX este ideală pentru prelucrarea superficială, 
cu amestecarea intensă a terenului. Șasiul centrat oferă mașinii manevrabilitate 
ridicată și putere pe șosea, chiar și la lăţimi de lucru de 7m la 9 m. Calitatea deo-
sebită și ușurinţa de mișcare garantează o rulare cu confort la cel mai înalt nivel, 
cu impact maxim. 

Cu ContourFrame

MAI MULTE INFORMAŢII
www.amazone.de/catros-2tx
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Catros+-2TX
Pentru productivităţi maxime cu șasiul median

Catros+ 8003-2TX cu tăvălugi cu inel trapezoidal, cu profil tip matrice al anvelopelor, cu lăţime de lucru de 8 m
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Confortul este un avantaj

De dotarea de bază a mașinilor tractate, Catros+-2TX, cu 
lăţime de lucru de 7 m, 8 m și 9 m aparţine un șasiu median.

Mașinile Catros+-2TX se disting printr-un mers foarte silen-
ţios, deoarece greutatea șasiului apasă,în mod egal, pe orga-
nul de discuri și împinge tăvălugii tractaţi. În plus, greutatea 
șasiului întărește penetrarea egală a solului de către mașină. 
Datorită șasiului median, mașinile Catros+-2TX sunt foarte 
mobile. Un aspect pozitiv suplimentar este flexibilitatea sa 
în operare, deoarece stau la dispoziţie o multitudine de 
tăvălugi tractaţi.

Grapele Catros+-2TX sunt dotate cu discuri crestate sau plate, 
cu diametru de 510 mm și facilitează, astfel, adâncimi de 
lucru de la 5 până la 14 cm.

Reglajul adâncimii de lucru la Catros+-2TX are loc hidraulic, 
în serie. Reglajul fără trepte al cilindrilor are ca efect o răsu-
cire a suspensiei organului de discuri, prin care se modifică 
adâncimea de lucru. Totodată, dacă se modifică adâncimea 
de lucru, nu e necesară o ajustare a roţilor de sprijin.

Catros+-2TX

Mașină ușor tractabilă, pentru productivităţi maxime

Tip Lăţime de lucru

Catros+ 7003-2TX 7,0 m

Catros+ 8003-2TX 8,0 m

Catros+ 9003-2TX 9,0 m
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  Lăţime uriașă de lucru de 12 m pentru tractoarele de peste 360 CP

  Lagăre ale discurilor, care nu necesită întreţinere, cu garnitură cu inel de alunecare și lubrifiere 
pe întreaga durată de utilizare

   Protecţie împotriva pietrelor, cu elemente elastice din cauciuc care nu necesită întreţinere

   Remorcarea individuală a discurilor, pentru o adecvare optimă la sol și o foarte bună pătrundere

   ContourFrame pentru ajustarea optimă la sol a braţelor individuale

   În condiţii de teren extrem de dur lăţimea de lucru se poate reduce la 7 m pentru a îmbunătăţi intrare

   Compensarea vibraţiilor a barei de tracţiune, care poate fi activată opţional, asigură o calitate optimă a muncii

Argumente de top

Piesa de rezistenţă
Catros+ 12003-2TS

Adâncimea de lucru

discuri Catros+ 5 pînă la 14 cm

Cu discuri de 510 mm 
plane sau cu zimţi
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Necesar de putere, începând cu 360 CP

Cu lăţimea de lucru 12 m 

Viteză de lucru de 18 km/h 

Grapa cu discuri tractată Catros+ 12003-2TS este ideală pentru prelucrarea super-
ficială, cu amestecarea intensă a terenului. Datorită ușurinţei cu care este trasă, 
în ciuda lăţimii de lucru de 12 m, sunt posibile viteze deosebit de mari și o aco-
perire superioară a suprafeţei – fiind în același timp extrem de economică, cu un 
record de consum redus de combustibil.

Cu ContourFrame

MAI MULTE INFORMAŢII
www.amazone.de/catros-12003-2ts
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Putere pură – 
Catros+ 12003-2TS

Catros+ 12003-2TS la prelucrarea miriștii   „AMAZONE chiar a pus, cu noua grapă, Catros+ 12003-2TS, 

impact pe discuri.”

  „Noi am lucrat cu noua grapă, Catros+, în miriște de grâu și aici 

am efectuat prima prelucrare a miriștii. Mașina a fost reglată 

la o adâncime de lucru de circa 5 până la 6 cm, pe care a păs-

trat-o bine.”

(ediţia profi 12-2015 · „Raport de mers AMAZONE Catros+ 12003-2TS”)
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Catros+ 12003-2TS extinde gama de lăţimi de lucru a produ-
selor Catros. Cu o lăţime de lucru de 12 m și posibilitatea de 
a se întoarce pe valţ, Catros+ 12003-2TS asigură o acoperire 
superioară a suprafeţei și oferă un impact enorm pentru 
companiile mari și contractori.

Catros+ 12003-2TS este echipat cu discuri crestate sau plate, 
cu diametru de 510 mm, permiţând adâncimi de lucru de la 
5 la 14 cm.

Adâncimea de lucru se reglează, rapid și simplu, dintr-un 
singur punct pentru cele patru segmente de discuri. La 
fiecare segment se află un cilindru hidraulic, la care cursa 
de ridicare a tijei de piston se limitează prin bascularea dis-
tanţierelor. Rândurile de discuri din faţă și din spate se 
reglează automat. În plus, este disponibilă o reglare hidrau-
lică a adâncimii de lucru.

În ciuda lăţimii mari de lucru, de 12 m, mașina poate impre-
siona prin design-ul compact. Pentru transportul rutier, 
Catros+ 12003-2TS este pliat pe o lăţime de transport de 
3 m, la o înălţime de transport de 4 m. Deosebit de practică 
se dovedește a fi compensarea integrată a vibraţiilor asupra 
barei de tracţiune la Catros+ 12003-2TS. Aceasta poate fi 
pornită la nevoie, ceea ce va reduce efectiv cabrarea sau 
săltarea mașinii. 

Mai multă putere! 
Reducerea lăţimii de lucru

Impact mai mare! 
Vasul-amiral cu 12 m

În condiţii de sol deosebit de dur, lăţimea de lucru poate 
fi redusă temporar la 7 m, pentru a îmbunătăţi penetrarea. 

Mai mult confort!

Reducerea lăţimii de lucru la 7 m

Tip Lăţime de lucru

Catros+ 12003-2TS 12,0 m

Reglare hidraulică a adâncimii de lucru cu o scală clar lizibilă

  „Lată de trei metri și sub patru metri de înaltă, pentru aceasta e 

autorizată pentru 40 km/h: așadar, eficacitate și la transport.”*

(ediţia profi 12-2015 · „Raport de mers AMAZONE Catros+ 12003-2TS”)

* Vă rugăm să respectaţi reglementările naţionale de circulaţie!

Roţile de mari dimensiuni ale caroseriei, de 700/50-26.5, 
asigură o foarte bună ţinută a mașinii pe drum. Pentru atin-
gerea confortului maxim, AMAZONE oferă, opţional, o gresa-
re electrică centrală. Printr-o îngrijire automatizată a utilajelor 
se atinge o eficacitate maximă a grapei Catros+ 12003-2TS. 

40 km/h
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ContourFrame
Pentru Catros+-2TX și Catros+ 12003-2TS

Catros+ 8003-2TX cu tăvălugi cu inel trapezoidal, cu profil tip matrice al anvelopelor, cu lăţime de lucru de 8 m
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Adaptare optimă la sol

Grapele cu discuri tractate, Catros+-2TX și die Catros+ 
12003-2TS, sunt împărţite în segmente diferite, în așa fel 
încât fiecare din aceste segmente asigură o adâncime de 
 lucru uniformă și garantează o adâncime uniformă chiar și 
la lucrările pe pante și în văi. Tipurile Catros+-2TX dispun 
de 2 segmente exterioare și câte un segment central. Tipu-
rile Catros+ 12003-2TS dispun de 2 segmente exterioare și 
2 segmente centrale. În partea din spate a mașinii controlul 
adâncimii segmentelor are loc prin tăvălugul tractat. În faţă, 
la modelul Catros+-2TX, cele 2 segmente exterioare sunt 
susţinute pe roţi de sprijin, iar segmentul central pe bara 
de tracţiune. La modelul Catros+ 12003-2TS, susţinerea în 
partea din faţă a celor patru segmente se face pe o roată 
de sprijin.

Datorită distanţei mici între roţile de sprijin și tăvălug este 
posibilă o foarte bună adaptare pe contur la denivelări. 

  „Înainte de toate, simplu este și reglajul mașinii.”

(ediţia profi 12-2015 · „Raport de mers AMAZONE Catros+ 12003-2TS”)

  „Pe lângă manevrarea bună, atrage atenţia, înainte de toate, adecvarea la sol.”

 (ediţia traction 09/10-2016 · „Impact compact” probă de lucru cu Catros+ 12003-2TS)

Deoarece, atât greutatea șasiului mediu al Catros-2TX, cât și 
cea a șasiului de la spatele grapei Catros-2TS acţionează 
complet pe discuri în timpul muncii, este asigurat un com-
portament bun de pătrundere al discurilor, chiar și în condiţii 
dificile.

Calitate perfectă a muncii

Funcţionare mai silenţioasă și mai lină

Prin acumulatorul hidraulic consolele sunt pretensionate 
hidraulic în timpul utilizării. Pretensionarea hidraulică per-
mite adaptarea individuală la teren a fiecărui segment, 
atât în sus cât și în jos. Astfel, întregul cadru al mașinii se 
adaptează optim la conturul terenului și asigură un aspect 
uniform al lucrării pe toată lăţimea de lucru. Datorită adap-
tării individuale, este posibilă o funcţionare lină chiar și în 
condiţii dificile de lucru, garantând astfel o calitate uniformă 
a muncii.
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 Poziţie optimizată a discurilor pentru muncă sigură, chiar și în condiţii dificile

  Lagăre ale discurilor, care nu necesită întreţinere, cu garnitură cu inel de alunecare și lubrifiere 
pe întreaga durată de utilizare

 Siguranţă contra pietrelor, fără întreţinere, în serie, prin elemente cu resort elastic

 Remorcarea individuală a discurilor, pentru o adecvare optimă la sol și o foarte bună pătrundere

 Disc de margine rabatabil și reglabil

 Cadrul de tip deschis pentru un culoar optim de trecere 

 Discuri mari de 610 mm pentru multă materie organică 

 Spectru larg de utilizare 

 Posibilă echiparea cu semănătoare GreenDrill 

Argumente de top

Pentru cantităţi vegetale mari
CatrosXL

Adâncimea de lucru

discuri CatrosXL 5 pînă la 16 cm

Cu discuri de 610 mm 
cu zimţi mici sau mari
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Necesar de putere, începând cu 120 CP

Cu lăţime de lucru de 3 m, 3,5 m și 4 m 

Viteză de lucru de 18 km/h 

Grapa cu discuri compactă CatrosXL, datorită cadrului său deschis și a culoarului 
mare de trecere, este adecvată pentru operaţii care implică multă materie organică. 
Datorită discurilor mari de 610 mm, cu zimţi mari sau mici, adâncimile de lucru 
de până la 16 cm nu constituie o problemă. Cu lăţimi de lucru de 3 m până la 4 m 
și viteze de lucru de 12 până la 18 km/h, se pot obţine înalte performanţe pe 
suprafaţă cu un rezultat foarte bun.

MAI MULTE INFORMAŢII
www.amazone.de/catros-XL
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CatrosXL

Performanţă XL la desţelenirea pajiștilor 

CatrosXL 3003 în practică
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Cu noul CatrosXL, AMAZONE prezintă ultima gamă de pro-
duse de grape compacte cu discuri. Cu dimensiuni de 3 m 
până la 4 m, grapele CatrosXL completează tipurile de grape 
purtate cu discuri Catros și Catros+. Caracteristicile speciale 
ale modelului CatrosXL sunt discurile mai mari CatrosXL de 
610 mm în diametru și distanţa mai mare între șirurile de 
discuri, ceea ce permite adâncimi de lucru de până la 16 cm. 
Noile discuri CatrosXL sunt disponibile în variantă cu zimţi 
mici și mari. 

Ca și în cazul grapelor compacte cu discuri Catros și Catros+, 
modelul CatrosXL garantează, la viteze de lucru de la 12 la 
18 km/h, un rezultat perfect și înalte performanţe pe supra-
faţă. Reglarea adâncimii de lucru se face mecanic, prin arbori 
de reglare sau, opţional, prin sistemul de reglare hidraulică 

a adâncimilor de lucru. Pentru manevre curate de final și 
schimbarea rapidă din poziţia de lucru în cea de transport, 
sunt utile discurile marginale pliabile și reglabile, precum și 
clapa metalică din faţa tăvălugului.

Datorită distanţei mai mari între discuri, CatrosXL este carac-
terizat în special de un culoar de trecere mai mare. Datorită 
construcţiei deschise a cadrului este posibilă includerea fără 
probleme a culturilor intermediare, paie de porumb sau 
turnurilor de cartofi, pe lângă prelucrarea pajiștilor. Desigur, 
CatrosXL, asemenea tuturor celorlalte modele, poate fi utili-
zată în mod optim și pentru pregătirea patului germinativ. 

Pentru o adâncime de lucru 
de până la 16 cm 

Cu toată viteza înainte!

Pentru cantităţi vegetale mari

Tip Lăţime de lucru

CatrosXL 3003 3,0 m

CatrosXL 3503 3,5 m

CatrosXL 4003 4,0 m
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  Lagăre ale discurilor, care nu necesită întreţinere, cu garnitură cu inel de alunecare 
și lubrifiere pe întreaga durată de utilizare

  Protecţie împotriva pietrelor, cu elemente elastice din cauciuc care nu necesită întreţinere

  Remorcarea individuală a discurilor, pentru o adecvare optimă la sol și o foarte bună pătrundere

  Centura superioară hidraulică contracarează tracţiunea diagonală și permite lucrul pe pante

  Amestecare intensă, încorporare și capacitate mare a masei mari de plante

  Șasiul central oferă mașinii manevrabilitate ridicată și putere

  Distanţă mare între discuri și tăvălug tractat pentru o amestecare optimă

  Reglare hidraulică a adâncimilor de lucru inclusiv scală pentru citirea adâncimii de lucru

 Posibilă echiparea cu semănătoarea GreenDrill

  Sunt posibile crushboards opţionale pentru pregătirea patului germinativ

Argumente de top

Grapa mare compactă cu discuri
Certos-2TX

Adâncimea de lucru

discuri Certos 7 pînă la 20 cm

Discuri extrem de mari 

de 660 mm
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Necesar de putere, începând cu 160 CP

Cu lăţime de lucru de 4 până la 7 m 

Viteză de lucru de 15 km/h 

Grapa tractată cu discuri Certos-2TX este ideală pentru prelucrarea cu amestecare 
intensă a terenurilor, până la prelucrarea la adâncimi medii a terenurilor. Discurile 
de 660 mm Certos-2TX pătrund în teren până la 20 cm adâncime și lucrează chiar 
și cantităţi mari de material organic, fără a se colmata. Datorită spectrului larg de 
lucrări, Certos-2TX cu lăţimi de lucru de la 4 m la 7 m reprezintă o unealtă univer-
sală pentru orice operaţiune.

MAI MULTE INFORMAŢII
www.amazone.de/certos-2tx
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Superficial sau la adâncime – 
mereu rapid și intensiv

Certos 5001-2TX cu lăţime de transport sub 3 m

  „Ne-a plăcut foarte mult în special ingenioasa eliminare a 

tracţiunii laterale prin reglarea hidraulică a înclinării discurilor.”

(profi „Raport din practică AMAZONE Certos 4001-2TX” · ediţia 07/2017)

  „Lucrul cu Certos decurge fără probleme, nu în ultimul rând, 

deoarece șasiul se află între șirurile de discuri și tăvălug, ceea 

ce contribuie mult la manevrabilitate.” 

(profi „Raport din practică AMAZONE Certos 4001-2TX” · ediţia 07/2017)
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Certos 5001-2TX cu o lăţime de lucru de 5 m

Rezultat perfect Șasiu central

Centura superioară hidraulică 

Diametrul discului la grapele compacte cu discuri are o influ-
enţă decisivă asupra adâncimii de lucru și a calităţii prelu-
crării. La modelul Certos-2TX, discurile de pe primul rând, 
foarte mari, zimţate, de 660 mm diametru, sunt foarte agre-
sive, cu un unghi de atac de 22°, astfel că ele lasă în urma 
lor un aspect excelent chiar și pe terenurile dificile și măresc 
priza inferioară.

Șasiul central integrat, echipat cu pneuri de 550/45-22,5 
resp. 400/60-22,5, asigură o manevrabilitate ridicată a mași-
nii pe teren și pe drum. Poziţia șasiului garantează o bună 
distribuţie a greutăţii și permite utilizarea tuturor tăvăluguri-
lor AMAZONE, astfel încât, în funcţie de condiţiile solului, 
să se poată utiliza tăvălugul adecvat. Pentru a evita cabrarea 
mașinii, Certos-2TX dispune de un sistem de serie pentru 
amortizare a barei de tracţiune, la care presiunea poate fi 
adaptată în funcţie de situaţie. 

Pentru a putea compensa eventuala tracţiune laterală a 
mașinii, Certos oferă o centură hidraulică superioară supli-
mentară. Cilindrul suplimentar din partea din spate a mași-
nii asigură o corectare ușoară și foarte fină a mașinii. Mașina 
poate fi optim adaptată din cabina tractorului printr-un 
calculator DW suplimentar. Centura superioară are avantaje 
în special pe terenuri înclinate.

Tip Lăţime de lucru

Certos 4001-2TX 4,0 m

Certos 5001-2TX 5,0 m

Certos 6001-2TX 6,0 m

Certos 7001-2TX 7,0 m

Afișajul adâncimii de lucru pentru Crushboard (stânga) și pentru 

zona de discuri (dreapta)

  „Odată ce deflectoarele și tracţiunea laterală sunt setate, 

poţi trece practic dintr-un câmp în altul – fără multe reglaje.”

(profi „Raport practică AMAZONE Certos 4001-2TX” · ediţia 07/2017)
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Ne-am gândit la toate!
Confortabil și fiabil 

Remorcare, pentru orice tractor

Rapid și agil și cu mult potenţial!

Pentru toate grapele compacte cu discuri există la dispozi-
ţie multe posibilităţi de tractare și montare la orice tractor. 
O placă cu flanșă permite schimbarea rapidă și simplă a tipu-
lui de remorcare. Astfel, se poate alege tipul de remorcare 
potrivit la fiecare tractor, chiar dacă e vorba de remorcări 
cu cârlig inferior KAT II, III, III-N, IV, IV-N, V, diverse inele 
de remorcare, dar și cuplaj cu bilă K80.

Șasiul rabatabil, dar și cel central oferă tuturor grapelor cu 
discuri tractate o manevrabilitate ridicată și caracteristici 
foarte bune de conducere. Pliate rapid la o lăţime de trans-
port de 3 m, toate grapele cu discuri remorcate sunt și ex-
trem de sigure pe șosea.

Echipate cu o frână pneumatică, toate grapele cu discuri 
tractate pot fi transportate cu o aprobare pentru 40-km/h.*

Operaţia rapidă de pliere la Certos

* Vă rugăm să respectaţi reglementările naţionale de circulaţie!

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

Bară tracţiune KAT II X X X

Bară tracţiune KAT III X X X X X X X X

Bară tracţiune KAT III-N X X X X X

Bară tracţiune KAT IV X

Bară tracţiune KAT IV-N X X X X

Bară tracţiune KAT V (K700) X X X X X

K80 X X X X

Ocheţi tracţiune X X X X

 cu mit adaptor triunghi
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Crushboard cu reglare hidraulică adâncime și scală amplasată vizibil 

Pentru condiţii deosebit de grele

Pentru a întări penetrarea solului pe soluri desecate, dure, 
stau la dispoziţie, parţial ca și dotare specială, greutăţi supli-
mentare. Un set de greutăţi constă din patru elemente cu 
greutatea de 25 kg. Greutatea suplimentară maximă însu-
mează 200 kg la mașini rigide, la mașinile rabatabile, montate 
în 3 puncte, și la tipurile de Catros-2TS (lăţime de lucru de 
la 4 m până la 6 m), 300 kg.

Cutie de transport 

Cutia de transport opţională la Catros+-2TX oferă un spaţiu 
de depozitare suplimentar și valoros, care se poate monta 
pe bara de tracţiune.

Pentru a obţine o și mai bună egalizare și mărunţire, pentru 
Catros-2TX și Certos-2TX sunt disponibile opţional așa-nu-
mitele crushboard-uri. Cu acest echipament special pot fi 
sparţi de exemplu bulgării mari de la suprafaţă care rămân în 
urma plugului și se poate pregăti optim patul germinativ. 
Reglarea adâncimii se face mecanic, continuu (fără trepte). 
Opţional este disponibilă și o reglare hidraulică a adâncimii, 
care permite o reglare foarte precisă și fără trepte de pe scau-
nul tractorului.

Crushboard – pentru pregătirea 
optimă a patului germinativ

În funcţie de tipul de sol, diverse dispozitive remorcate asigură 
mărunţirea intensivă și Reconsolidarea. Pentru schimbarea 
tăvălugului nu trebuie desfăcuţi decât etrierii. Distanţa între 
disc și tăvălugul remorcat asigură ca solul să se liniștească din 
nou și să fie compactat cât mai bine de următorul tăvălug.

Reconsolidare optimă
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Tăvălugi tractaţi
Reconsolidare și control adâncime

Tăvălug 
cu bară 

SW 520 mm

Tăvălug 
cu bară 

SW 600 mm

Tăvălug 
packer cu dinţi 
PW 600 mm

Tăvălug 
tandem 

TW 520/380 mm

Tăvălug WW, 
cu profil în unghi 

580 mm

Tăvălug UW, 
cu profil U 
580 mm

So
lu

ri 
gr

el
e

Fărâmiţare

Reconsolidare

Antrenare proprie (alunecare)

Capacitate de tracţiune

Rezistenţă 
la pietre

Rezistenţă 
la aderenţă

Înclinare redusă la înfundări

So
lu

ri 
m

ed
ii

Fărâmiţare

Reconsolidare

Antrenare proprie (Alunecare)

Capacitate de tracţiune

Rezistenţă 
la pietre

Rezistenţă 
la aderenţă

Înclinare redusă la înfundări

So
lu

ri 
uș

oa
re

Fărâmiţare

Reconsolidare

Antrenare proprie (Alunecare)

Capacitate de tracţiune

Rezistenţă 
la pietre

Rezistenţă 
la aderenţă

Înclinare redusă la înfundări

– mai puţin potrivit    potrivit  + bine adecvat  ++ foarte bine adecvat
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Tăvălug dublu 
DUW, profil U 

580 mm

Tăvălug cu inele 
trapezoidale
KW 580 mm

 Tăvălug
cu inele, având 
profil matrice 
KWM 650 mm

Tăvălug-Disc 
DW 600 mm

Tăvălug-Disc 
dublu 

DDW 600 mm

So
lu

ri 
gr

el
e

Fărâmiţare

Reconsolidare

Antrenare proprie (Alunecare)

Capacitate de tracţiune

Rezistenţă 
la pietre

Rezistenţă 
la aderenţă

Înclinare redusă la înfundări

So
lu

ri 
m

ed
ii

Fărâmiţare

Reconsolidare

Antrenare proprie (Alunecare)

Capacitate de tracţiune

Rezistenţă 
la pietre

Rezistenţă 
la aderenţă

Înclinare redusă la înfundări

So
lu

ri 
uș

oa
re

Fărâmiţare

Reconsolidare

Antrenare proprie (Alunecare)

Capacitate de tracţiune

Rezistenţă 
la pietre

Rezistenţă 
la aderenţă

Înclinare redusă la înfundări
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Combinaţii tăvălug tractat și 
grapă de plivit 

Completarea perfectă pentru pregătirea patului germinativ

Pentru pregătirea patului germinativ la porumb sau sfeclă de 
zahăr, grapele cu discuri compacte de la AMAZONE pot fi 
echipate, suplimentar, cu o grapă. Grapele creează o structură 

foarte fin fărâmiţată a solului și, astfel, condiţiile perfecte 
de germinaţie pentru culturile următoare. Un alt avantaj la 
utilizarea unei grape este optimizarea distribuirii paielor.

Selecţie de grape 

Sistem de grape* pentru 

tăvălugii tractaţi SW, PW, KW & UW

Sistem de grape pentru 

tăvălugii tractaţi KWM & DW
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Sistem de briceag* pentru 

tăvălugul tractat, WW

Sistem de curăţitor cu arc 

pentru tăvălugul tractat UW

Sistem de grape pentru 

tăvălugii tractaţi TW & DUW

* De respectat! În legătură cu un 
șasiu TS, întoarcerea pe tăvălugul 
tractat nu e posibilă.

Tăvălug cu bară 
SW 520 mm

Tăvălug cu bară 
SW 600 mm

Tăvălug packer cu dinţi 
PW 600 mm

Tăvălug tandem TW 
520/380 mm

Tăvălug WW, cu profil 
în unghi 580 mm

Tăvălug UW, cu profil 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
tr

os

rig
id

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

ra
ba

ta
bi

l

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
tr

os
XL

rig
id

3003 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1

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

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

Ce
rt

os

ra
ba

ta
bi

l 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

Tăvălug dublu DUW,
profil U 
580 mm

Tăvălug 
cu inele trapezoidale 

KW 580 mm

Tăvălug cu inele,
având profil matrice 

KWM 650 mm

Tăvălug-Disc 
DW 600 mm

Tăvălug-Disc 
dublu 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
tr

os

rig
id

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

ra
ba

ta
bi

l

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
tr

os
XL

rig
id

3003 1x1 1x1 1x1 1x1

3503 1x1 1x1 1x1 1x1

4003 1x1 1x1 1x1 1x1

Ce
rt

os

ra
ba

ta
bi

l 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

Nu e adecvat pentru 
întoarcerea pe tăvălu-
gul tractat

1  Sistem de grape* 
pentru tăvălugii 
tractaţi SW, PW, 
KW & UW

2  Sistem de grape 
pentru tăvălugii 
tractaţi KWM & DW

3  Sistem de grape 
pentru tăvălugii 
tractaţi TW & DUW

4  Sistem de briceag* 
pentru tăvălugul 
tractat, WW

5  Sistem de curăţitor 
cu arc pentru tăvălu-
gul tractat UW
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  „În toate variantele experimentale, la sol argilos lutos, s-a 

putut atinge un rezultat al muncii în calitatea patului germinativ. 

Aceasta este îndeosebi interesant pentru însămânţarea de cul-

turi intermediare, pentru care AMAZONE are în program un utilaj 

purtat de semănat adecvat.”

(Tehnică agrară · 08/2012)

GreenDrill – Semănătoare purtată pentru 
seminţe fine și culturi intermediare

  GreenDrill 500:

  pentru modelele Catros cu lăţimi de lucru de 4m până la 9 m, 
rezervor de 500 l cu suflantă hidraulică 
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   GreenDrill 200:

  pentru Catros rigide și pliabile, cu lăţimi de lucru 3 m la 6 m, 
volum rezervor 200 l

Echipament de semănat GreenDrill 

Pentru a putea efectua culturi secundare, direct sau împre-
ună cu prelucrarea solului, AMAZONE oferă mașina de semă-
nat GreenDrill. Aceasta poate fi combinată atât cu grapele 
compacte cu discuri Catros, CatrosXL și Certos, cât și cu culti-
vatorul de mulcire Cenius, cu cultivatorul rotativ KG sau cu 
grapa rotativă KE. Distribuirea materialului de însămânţare 
se face cu placă deflectoare.

Buncărul de sămânţă GreenDrill cuprinde 200 l, respectiv 500 l, 
și este ușor de atins prin trepte de scară. În zona de dozare, 
dedesubtul buncărului de sămânţă, se găsește un arbore de 
semănat, care, în funcţie de compoziţia sămânţei și de canti-
tatea de scoatere, se umple cu roţi de semănat, normale sau 
fine. Antrenarea arborelui de semănat are loc electric, iar cea 
a suflantei are loc electric sau hidraulic.

Pentru controlul mașinii sunt disponibile două alternative 
de calculator cu diferite nivele de confort în utilizare. Cu cal-
culatorul de operare 3.2 în configuraţia de bază, se pot cupla 
roata de semănat și suflanta, și se poate regla turaţia roţii de 
semănat. În configuraţia confortabilă, calculatorul 5.2 oferă 
suplimentar un meniu pentru selectare, care ajută calibrarea 
și afișează viteza de deplasare, suprafaţa prelucrată și orele 
de lucru. Dacă acest computer se conectează la priza de sem-
nal cu 7 poli a tractorului, turaţia roţii de semănat se adap-
tează automat la diferitele vitezele de deplasare. 

Culturi intermediare și prelucrare 
a solului într-o singură operaţie Manevrare confortabilă

  Semănatul culturilor secundare și a seminţelor fine direct 
odată cu prelucrarea miriștei sau prelucrarea solului

  Diverse role dozatoare disponibile
  Încorporare pe o suprafaţă extinsă prin discuri deflectoare
  Ușor accesibilă prin treptele de acces
  Calculatoare moderne de operare, în două variante de 

dotare 

Argumente de top
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Mai multă siguranţă în funcţionare, 
mai puţin întreţinere!
Confort cu pachetul pro și ungerea centralizată pentru Catros 

Bolţuri foarte rezistente și siguranţe de răsucire în pachetul pro

Pachet pro

AMAZONE oferă prin pachetul pro o opţiune de dotare speci-
ală pentru Catros+ 5002-2 și 6002-2, care se montează direct 
la butoiul de gunoi de grajd lichid, acestea fiind astfel supuse 
unor sarcini extreme. Pachetul pro oferă soluţii speciale pen-
tru îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare și a duratei de 
viaţă a mașinilor care se folosesc permanent în regim de 
aplicare a gunoiul de grajd lichid, cum ar fi de ex. în spatele 
unei cisterne cu gunoi de grajd lichid. Pe lângă garniturile 
speciale de la mecanismul de rulare, la multe lagăre sunt 
introduse puncte suplimentare de ungere pentru a asigura 

capacitatea de funcţionare și siguranţa în operare, chiar și 
pentru un regim agresiv de utilizare pentru aplicarea guno-
iului lichid de grajd. 

Catros+ 5002-2 cu pachet pro, și distribuitor de gunoi de grajd lichid
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Sistem centralizat de ungere electric la Catros cu Pachetul pro 

Ungere centralizată

Ca o altă dotare specială, AMAZONE prezintă un sistem cen-
tralizat de ungere pentru Catros+ cu Pachet pro, Catros+-2TX 
și Catros+ 12003-2TS. Pentru simplificarea operaţiei de unge-
re, există soluţia iniţială a sistemului centralizat de ungere. În 
acest caz, un niplu de ungere servește drept sursă de alimen-
tare pentru toate punctele de lubrifiere de pe agregat. Sub-
distribuitoare asigură o alimentare garantată a punctelor de 
lubrifiere. Avantajul acestui sistem este acela că presa de 
unsoare se folosește numai într-un singur punct de pe agre-
gat, fără a fi nevoie să se intre în zona foarte murdară cu 
pământ și fertilizator a agregatului.

Pentru confort maxim se poate obţine, în plus, un sistem 
electric de gresare centrală. Acest lucru asigură o aprovizio-
nare automată a tuturor punctelor de ungere din Catros+ 
cu pachet pro. Întreţinerea permanentă, a redus, în mod 
semnificativ, costurile si timpii de mentenanţă, fiabilitatea 
operaţională poate fi îmbunătăţită în continuare. Sistemul 
de ungere centrală electrică oferă soluţia convenabilă pen-
tru profesioniști care operează cu rate ridicate de lucru și 
cu ferestre de întreţinere strânse, datorită faptului că pot 
fi economisite perioade costisitoare de nefuncţionare.

Pompa cu rezervor Sistem centralizat de ungere la Catros+ 12003-2TS

Sistem de distribuţie gunoi de grajd 
lichid, SynCult

Încorporarea imediată a gunoiului de grajd în timpul împrăș-
tierii prezintă avantaje enorme în ceea ce privește eficienţa 
nutrienţilor și prevenirea poluării. În combinaţia unui distri-
buitor de îngrășăminte lichide cu grapa cu discuri AMAZONE 
încorporarea se realizează rapid după amestecarea lui în sol.

În parteneriat cu Firma Vogelsang a fost dezvoltat sistemul 
SynCult-împrăștierea gunoiului de grajd lichid. În cadrul 
adaptorului galvanizat, distribuitorul și tubulatura sistemu-
lui de suspensie sunt montate rigid pe primul rând de discuri 
al Catros-ului. Flanșa galvanizată pentru baza de montare 
pe disc oferă un montaj solid și o bună poziţionare a furtu-
nurilor. Cu al doilea rând de discuri, îngrășământul organic 
este bine amestecat și acoperit de sol. Astfel, procedeul de 
prelucrare poate fi combinat excelent cu distribuitorul.

Distribuitor de gunoi de grajd, SynCult, la Catros+ 6002-2 cu 

pachet pro
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Recipient XTender 4200 

cu dispozitiv de parcare și rulare 

XTender și XTender-T
Recipienţi montaţi și recipienţi tractaţi

Cu recipientul Xtender montat și cu XTender-T remorcat, 
AMAZONE oferă două soluţii flexibile și puternice pentru 
împrăștiatul fertilizatoarelor și/sau a seminţelor concomitent 

cu prelucrarea solului, într-o singură operaţie. Datorită recipi-
entului dublu de 4.200 l se garantează un înalt randament 
pe suprafaţă. 

Cu volum de

4.200 l 

XTender-T 4200

Cu 

tehnică

ISOBUS
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În vremuri cu preţuri în creștere la îngrășăminte, este de 
mare importanţă o fertilizare de bază eficientă. Gunoirea 
plasată la prelucrarea solului este o soluţie pentru a pune 
la dispoziţia plantelor, cât mai bine posibil, substanţe nutritive. 
Pentru gunoirea la prelucrarea solului pledează și avantaje 
logistice, comparativ cu fertilizarea la însămânţare, în special 
când trebuie aplicate cantităţi mai mari. Astfel, poti fi evitaţi 
timpii morţi ai tehnicii de semănat, iar fereastra temporală 
poate fi folosită efectiv pentru însămânţare.

Xtender-ele au un rezervor sub presiune cu un volum de 
4.200 l, care poate fi împărţit într-un raport de 50/50. În 
funcţie de necesitatea aplicării fie a îngrășământului sau 
a seminţelor, fie a unei împrăștieri combinate,XTender-ul 
poate fi echipat cu una sau două linii de transport. Se pot 
realiza norme de împrăștiere de la 2 până la 400 kg/ha.

XTender 4200 cu Cenius 6003-2TX și o rută de transport pentru scoatere de îngrășământ

XTender 4200 cu Cenius 6003-2TX și două rute de transport 

pentru aplicare de îngrășământ și de sămânţă

XTender-T 4200 cu Catros+ 12003-2TS pentru transport rutier

Flexibilitate mare

Impact mare

  Sistem de recipient dublu pentru aplicarea concomitentă 
a fertilizatorului și/sau seminţelor, într-o singură operaţie, 
suplimentar la prelucrarea solului.

   Forţă mare de impact datorită volumului de 4.200 l 
a recipientului

   Accesibilitate bună pe scară și platformă
   Gura mare a recipientului permite umplerea simplă și 

rapidă
   Autorizate pentru tractoare de până la 600 CP
   Autorizate pentru toate cultivatoarele de mulcire tractate 

Cenius, grapa compactă cu discuri Certos și grapele com-
pacte cu discuri trase Catros (până la 9 m lăţime de lucru)

   Posibilă folosirea cu agregate de la alţi producători

Avantaje suplimentare ale recipientului XTender-T
   În special pentru tractoarele fără dispozitiv de ridicare, 

sau cu forţă mică de ridicare 
   Șasiul permite o sarcină verticală de 4.000 kg
  Adecvat și pentru utilizarea cu grapa compactă cu discuri 

Catros+ 12003-2TS 

Argumente principale pentru XTender
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Dozarea electrică permite adaptarea simplă a cantităţii de 
seminţe din cabina tractorului, pre-dozarea în colţurile 
câmpului și calibrarea la apăsarea unui buton.

TwinTerminal 3.0, cunoscut din tehnologia de însămânţare, 
este disponibil ca dotare specială. Alte dotări speciale sunt 
sistemul de camere de luat vederi, precum și un iluminat de 
lucru cu LED-uri și iluminatul interior al rezervorului. Acestea 
asigură o bună iluminare pe întuneric, iar camera o bună 
supraveghere a mașinii remorcate.

Rezervorul este foarte bine accesibil prin scara de serie și 
platforma de încărcare corespunzătoare. Datorită deschiză-
turii mari a rezervorului, și umplerea este foarte rapid și 
simplu de realizat.

Cuplare cu cârlig inferior pentru Cenius-2TX remorcat

Manevrare confortabilă Execuţie de înaltă calitate

Combinabilă universal

  „AMAZONE a modelat scara și palierul în mod practic și sigur. 

Capacele rezervorului sunt suficient de mari și de stabile, chiar 

și pentru umplerea cu saci mari (bigbags).”

(profi – probă de lucru cu AMAZONE XTender 4200 · 11/2015)

Confortabil, de înaltă calitate 
și universal!

La rezervor, AMAZONE utilizează un rezervor de bază profi-
lat la cald. Prin fabricarea prin procedură de ambutisare 
adâncă, rezervorul se descurcă fără colţuri, muchii și cusă-
turi sudate. Acest lucru îngrijește de o alunecare ulterioară, 
continuă și egală, a îngrășământului și a sămânţei. Senzorii 
de semnalizare a golirii din vârful stâng și drept al rezervo-
rului supraveghează nivelul de umplere. Sistemul indică un 
semnal de avertizare în terminal, de îndată ce este atins 
nivelul minim de umplere. 

Xtender oferă un sistem de atașare la tractor în 3 puncte 
(Kat. 3/4N) cu un centru de greutate avantajos. Cuplarea 
la XTender a mașinii remorcate se face și ea prin cuplarea 
standardizată cu cârlig inferior. Aici sunt disponibile catego-
riile 3 sau 4N.

XTender-T dispune de un șasiu propriu, astfel încât acesta 
poate fi remorcat cu un cârlig inferior, cu diverși ocheţi de 
tractare sau cu o articulaţie sferică K80, dar poate și să trac-
teze agregate. Aceleași opţiuni de montare sunt disponibile și 
pentru agregate atașate. 
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1

2

3

Rezervor spate XTender | Date tehnice XTender 4200 și XTender-T 4200

Depunerea îngrășământului are loc, atunci, în umbra brăzda-
rului. Printr-o clapetă la ghearele antetrupiţei, se poate regla 
la ce adâncime trebuie depus îngrășământul. Gheara ante-
trupiţei poate fi utilizată împreună cu brăzdarul C-Mix 80 
sau cu noul brăzdar C-Mix 40.

Posibilităţi de reglaj al depunerii îngrășământului
1) 100 % aproape de suprafaţă 
2) 50 % aproape de suprafaţă/50 % picior inferior
3) 100 % picior inferior

Gheare antetrupiţă cu brăzdar 

C-Mix 40

Deflector seminţe

Gheare antetrupiţă 
pentru Cenius-2TX

Prin discurile de impact pentru sămânţă sunt create condiţii 
optime de captare. Aplicarea sămânţei are loc, egal și ţintit, 
înaintea tăvălugului. Astfel, sămânţa este presată în sol, însă 
nu este încorporată prea adânc.

Astfel sămânţa vine în contact optim cu solul și primește 
umiditate de la acesta, fiind create condiţiile optime pentru 
germinare. 

Disc de impact pentru sămânţă 
înaintea tăvălugului

Mărimea buncărului (l) 4.200

Putere maximă a de tracţiune (CP) 600

Divizibilitatea buncărului 50/50

Dispozitive de control necesare
1 EW, 

cu retur fără presiune

Cuplare tractor
Remorcarea în trei puncte 

Cat. 3/4N

Cuplare mașină
Cuplare cu cârlig inferior 

Cat. 3/4N

Sarcină de sprijin admisă 
a remorcării (kg)

3.000

Greutate totală admisă (kg) 7.200

Lăţime totală (m) 2,90

Înălţime de umplere (m) 2,12

Lungime totală (m) 1,98

Greutate goală (kg) 1.300

Mărimea buncărului (l) 4.200

Putere maximă a de tracţiune (CP) 600

Divizibilitatea buncărului 50/50

Dispozitive de control necesare
1 EW, 

cu retur fără presiune 
1 DW

Cuplare tractor
Cuplare cu cârlig inferior 

Cuplare cu cap sferic 
Ochet de tractare

Cuplare mașină
Cuplare cu cârlig inferior 

 Cuplare cu cap sferic 
 Ochet de tractare 

Sarcină de sprijin admisă a remorcării (kg)
Remorcare cu tirant lateral
Cuplaj cu sferă de tracţiune
Cârlig de remorcare cu flanșă

4.000
4.000
3.500

Greutate totală admisă (kg) 12.000

Lăţime totală (m) 2,90

Înălţime de umplere (m) 2,80

Lungime totală (m) 6,00

Greutate goală (kg) 3.400

Date tehnice ale mașinii XTender 4200 Date tehnice ale mașinii XTender-T 4200



Catros · Certos · XTender

Sisteme de braţe de remorcare 
KR 9002 și KR 12002
pentru combinarea a trei mașini Catros

Catros în sistem cu braţ de remorcare KR 12002

Sistem cu braţe de remorcare KR 12002 

cu dispozitiv opţional de pliere

*  indisponibil 

în cadrul UE

Prin atașarea a trei grape compacte cu discuri în sistemul cu 
braţe de remorcare KR de la AMAZONE rezultă o lăţime netă 
de lucru de 9 m resp. 12 m.

Sistemul de braţe de remorcare, care combină mașinile 
individuale într-o mașină puternică, poate fi folosit și cu 
semănătorile bob-cu-bob (de precizie) ED sau cu semănă-
torile D9.

La întoarcerea la capăt de rând și pentru transport, cele trei 
cadre de ridicare vor fi ridicate hidraulic.

O legătură puternică

Tip
Lăţime 

de lucru

Catros în sistem cu braţe de remorcare KR  9002  9,0 m

Catros în sistem cu braţe de remorcare KR 12002 12,0 m

Pentru transportul rutier, sistemul de braţe de remorcare 
dispune de un dispozitiv opţional suplimentar de pliere, 
prin care segmentele exterioare pot fi ridicate suplimentar 
pe lateral, pentru a reduce și mai mult lăţimea transportului.

Această tehnică este concepută pentru utilizarea la operări 
mari arondate.*
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Date tehnice

Sistem cu braţe de remorcare | Date tehnice grapă purtată cu discuri 

Grape purtate cu discuri 
Catros Special

Catros Special

Catros 
2503 Special

Catros 
3003 Special

Catros 
3503 Special

Catros 
4003 Special

Lăţime de lucru (m) 2,50 3,00 3,50 4,00

Viteze de lucru (km/h) 12 – 18

Necesar de putere, începând cu (kW/CP) 55/75 66/90 77/105 91/125

Diametrul/forţa discurilor (mm)

Catros (plată) 460/4

Catros+ (cu zimţi) 510/5

Distanţa dintre discuri (mm) 250

Numărul de discuri 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16

Adâncimea de lucru (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Lungime de transport, 
cu instalaţie de iluminare (m) 2,40

Lăţime de transport (m) 2,93 3,00 3,50 4,00

Lăţime de transport (m) 1,50

Greutate fără tăvălug (kg) 965/1.000 1.100/1.130 1.390/1.430 1.480/1.540

Greutate (kg) Catros/Catros+ 
(utilaj de bază,reglaj mecanic al 
adâncimii, tăvălug cu inel trapezoidal)

1.385/
1.415

1.585/
1.615

1.945/
1.985

2.115/
2.175

Numărul dispozitivelor de control cu efect 
dublu (cu reglaj hidraulic al adâncimii) – (1) – (1) – (1) – (1)

Grape purtate cu discuri 
Catros

Mașini purtate, rigide Mașini purtate, rabatabile

Catros 
3001

Catros 
3501

Catros 
4001

Catros 
4002-2

Catros 
5002-2

Catros 
6002-2

Lăţime de lucru (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00

Viteze de lucru (km/h) 12 – 18

Necesar de putere, începând cu (kW/CP) 66/90 77/105 91/125 91/125 110/150 130/180

Diametrul/forţa discurilor (mm)

Catros (plată) 460/4

Catros+ (zimţată) 510/5

Distanţa dintre discuri (mm) 250

Numărul de discuri 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Adâncimea de lucru (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Lungime de transport, cu 
instalaţie de iluminare (m) 2,45 2,65

Lăţime de transport (m) 3,00 3,50 4,50 2,95

Înălţime de transport (m) 1,70 2,50 3,00 3,50

Greutate fără tăvălug (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

Greutate (kg) Catros/Catros+ 
(utilaj de bază,reglaj mecanic al 
adâncimii, tăvălugcu inel trapezoidal)

1.690/
1.740

1.880/
1.940

2.070/
2.130

2.990/
3.050

3.260/
3.580

3.485/
3.870

Numărul dispozitivelor de control cu efect 
dublu (cu reglaj hidraulic al adâncimii) – (1) 1 (2)

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. 



Catros · Certos · XTender

Grape tractate cu discuri 
Catros+-2TX și Catros+ 12003-2TS

Catros+ 
7003-2TX 

Catros+ 
8003-2TX 

Catros+ 
9003-2TX 

Catros+ 
12003-2TS

Lăţime de lucru (m) 7,00 8,00 9,00 12,00

Viteze de lucru (km/h) 12 – 18

Necesar de putere, începând cu (kW/CP) 154/210 176/240 198/270 265/360

Diametrul/forţa discurilor (mm)

Catros+ (plată sau zimţată) 510/5

Distanţa dintre discuri (mm) 250

Numărul de discuri 2 x 28 2 x 32 2 x 36 2 x 48

Adâncimea de lucru (cm) Catros+ 5 – 14

Atașare Remorcare cu tirant lateral, cuplaj cu sferă de tracţiune, ochet de tracţiune cu inel

Lungime de transport, 
cu instalaţie de iluminare (m) 8,65 6,90

Lăţime de transport (m) 3,00

Înălţime de transport (m) 3,45 3,95 4,00 4,00

Greutate fără tăvălug (kg) 6.350 6.610 7.120 11.000

Greutate (kg) Catros+ 
(utilaj de bază + tăvălug cu inel trapezoidal) 7.520 7.940 8.640 12.600

Numărul dispozitivelor de control cu efect 
dublu (cu reglaj hidraulic al adâncimii) 2 (3) 3 (4)

Date tehnice

Grape tractate cu discuri 
Catros-2TS

Catros 
4002-2TS

Catros 
5002-2TS

Catros 
6002-2TS

Lăţime de lucru (m) 4,00 5,00 6,00

Viteze de lucru (km/h) 12 – 18

Necesar de putere, începând cu (kW/CP) 91/125 110/150 130/180

Diametrul/forţa discurilor (mm)

Catros (plată) 460/4

Catros+ (plată sau cu zimţi) 510/5

Distanţa dintre discuri (mm) 250

Numărul de discuri 2 x 16 2 x 20 2 x 24

Adâncimea de lucru (cm) Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14

Atașare Cuplare cu cârlig inferior + Cuplare cu cap sferic și ochet tractare

Lungime de transport, 
cu instalaţie de iluminare (m) 6,30

Lăţime de transport (m) 2,95

Înălţime de transport (m) 2,80 3,30 3,80

Greutate fără tăvălug (kg) 3.040/3.100 3.150/3.470 3.255/3.640

Greutate (kg) Catros/Catros+ 
(utilaj de bază, reglaj mecanic al adâncimii, 
tăvălug cu inel trapezoidal)

3.795/
3.855

4.065/
4.385

4.290/
4.675

Numărul dispozitivelor de control cu efect 
dublu (cu reglaj hidraulic al adâncimii) 2 (3)

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. 



54 55Date tehnice grape tractate cu discuri și grape montate cu discuri 

Grape tractate cu discuri 
Certos-2TX

Certos 
4001-2TX

Certos 
5001-2TX

Certos 
6001-2TX

Certos 
7001-2TX

Execuţie pliat/tras pliat/tras pliat/tras pliat/tras

Lăţime de lucru (m) 4,00 4,90 6,00 7,00

Viteze de lucru (km/h) 10 – 15

Viteza de transport (km/h) 40

Diametrul/forţa discurilor (mm)

Certos (zimţat) 660/6

Numărul de discuri 24 28 36 40

Distanţa dintre discuri (mm) 350

Adâncimea de lucru (cm) 7 – 20

Necesar de putere de la/până la (CP) 160 – 230 200 – 300 250 – 400 > 350

Lungime de transport (m) 8,04 8,04 8,14 8,14

Lăţime de transport (m) 2,85

Înălţime de transport (m) 2,96 3,34 3,85 3,99

Greutate totală (kg) (mașina de bază + 
tăvălug cu inel trapezoidal KW 580) 6.550 7.100 8.200 8.700

Sarcina verticală reală (kg) 1.500 1.500 1.700 1.700

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. 

Grape purtate cu discuri 
CatrosXL

Mașini purtate, rigide

CatrosXL 
3003

CatrosXL 
3503

CatrosXL 
4003

Lăţime de lucru (m) 3,00 3,50 4,00

Viteze de lucru (km/h) 12 – 18

Necesar de putere, începând cu (kW/CP) 88/120 103/140 118/160

Diametrul/forţa discurilor (mm)

CatrosXL (zimţată fin sau zimţată mare) 610/6

Distanţa dintre discuri (mm) 250

Numărul de discuri 2 x 12 2 x 14 2 x 16

Adâncimea de lucru (cm) CatrosXL 5 – 16

Lungime de transport, cu instalaţie 
de iluminare (m) 3.340

Lăţime de transport (m) 3,00 3,50 4,00

Înălţime de transport (m) 1,50

Greutate fără tăvălug (kg) 1.470 1.710 1.940

Greutate (kg) CatrosXL 
(utilaj de bază,reglaj mecanic al adâncimii, 
tăvălug cu inel trapezoidal)

1.960 2.270 2.580

Numărul dispozitivelor de control cu efect 
dublu (cu reglaj hidraulic al adâncimii) – (1) – (1) – (1)



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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