Amazone lancerer
store allround harver
Brøns Maskinforretning tilbyder som importør af Amazone i de
kommende måneder, at landmænd i hele Danmark selv kan
prøve en 6-meter Cenius 6003-2TX harve. Den nye model er en
af fire modeller, der spænder fra fire til syv meter arbejdsbredde
Til den kommende såsæson har Brøns
Maskinforretning via sine forhandlere
landet over valgt at introducere to nye
harver i Cenius-2TX serien.
I forvejen var der to modeller med arbejdsbredde på fire og fem meter, og de
to nye får arbejdsbredde på henholdsvis
seks og syv meter.
Dermed er der en Amazone Cenius2TX harve til næsten alle behov og traktorstørrelser.
De fuldhydrauliske harver er bugserede
og kan anvendes til alle former for
harvning - lige fra det falske såbed med
øverlig bearbejdning til de egentlige
stubharvninger med dybere bearbejdning. Cenius-2TX kan således også
bruges til at lave såbed.
Udover at kunne anvendes til mange
opgaver kan seriens fire modeller også
udstyres med mange forskellige tænder
og pakvalser alt efter behov.
Der er dermed tale om særdeles fleksible harver.

Vælg mellem forskellige tænder
På alle modeller er der en tandafstand på 28 centimeter. De to mindste
modeller har tre buller og de to store
modeller fire buller. Desuden er der en
række tallerkener, som knuser knolde
og jævner ud efter harvetænderne.
Efter disse tallerkener kan man vælge
mellem forskellige former for valser.
Tandsporsudjævnerne kan også erstattes
med fjedertænder med ledeplader som
tandsporsudjævner.
Transportbredden er tre meter for alle
modeller.
Ikke mindst valget af tænder er vigtigt i
forhold til den aktuelle jord og opgave.
Ønskes fuld gennemskæring, kan man
vælge en tand med vingeskær, hvor arbejdsbredden er 350 mm. Den smalleste
spids har en arbejdsbredde på kun 50
mm. I mellem disse to yderligheder kan

man vælge mellem mange typer tænder
- blandt andet de såkaldte C-Mix, der er
udstyret med ledeplader.
De fås i tre modeller, nemlig i 80 mm
og 100 mm uden vingeskær eller i 350
mm med vingeskær.
C-Mix tænderne er konstrueret, så
spidsen skiftes uafhængigt af ledepladen, der fører jorden opad og ud til
siden. Det giver en god økonomi i skift
af sliddele.
I forbindelse med harvning med smal
tand, hvor der skal arbejdes i dybden, er
det nu blevet muligt at folder tænderne
op. Springbolten, som er i kombination
med den kraftige fjederudløser, tages
bort, og tanden kan nu foldes op under
rammen, og tandafstanden øges til 56
cm.
Det betyder at, man med samme traktor
har mulighed for at arbejde i dybden
uden, det er nødvendigt at investere i ny
traktor for at køre med harven.
Den anbefalede arbejdshastighed er
8-15 kilometer i timen. Behovet for
traktoreffekt er 50-80 hestekræfter pr.
meter arbejdsbredde.

Flere typer pakvalser
Hele Amazone Cenius-2TX serien kan
udstyres med forskellige typer pakvalser - eller de kan køre helt uden disse.
Det mest almindelige valg er kileringsvalsen. Alternativerne til denne er
rørpakkervalse, gummihjulsvalse eller
tandpakkervalse.

Regulering af dybde fra
traktoren
Amazone har konstrueret sine Cenius2TX harver, så de har et sæt transporthjul inde i rammen. Disse hjul kan også
bruges i forbindelse med harvningen til
dybderegulering, hvor det er nødvendigt
- hvilket især er i lettere jord.
Ved vending i foragrene er det også

Sådan ser den nye Amazone Cenius-2TX
6003 harve ud i arbejde.

transporthjulene, der løfter harven op af
jorden. Under arbejdet hæves transporthjulene så meget, at de ikke rører
underlaget.
Under normale forhold sker dybdereguleringen med de forreste vingehjul
og pakvalsen bagerst. De anbefalede
arbejdsdybder går fra otte til 30 centimeter.
Til at beskytte tænderne mod jordfaste
emner kan man vælge mellem sprængbolte eller fjedre, som udløser ved et
modtryk på 600 kg.
Dybdereguleringen kan ske enten mekanisk (standard) eller fuldhydraulisk
(ekstraudstyr) fra traktorens kabine.

Vægtoverføring for bedre
trækkraft
Et bugseret redskab overfører ikke
umiddelbart vægt til traktoren. Men det
kan sagtens lade sig gøre, og Amazone
har udstyret sine Cenius-2TX harver
med en sådan vægtoverføring.
Der kan overføres op til 1.500 kg til
traktorens bagaksel via denne vægtoverføring.
Fordelen er, at traktorens trækkraft udnyttes bedre, der er mindre hjulslip og
dermed bedre brændstoføkonomi.

Prøv den selv
Allerede fra nu af er der mulighed for
at prøve en Cenius-2TX harve på egen
jord.
Vi har nemlig hjemtaget to styks 6003
med arbejdsbredde på seks meter. De
bliver placeret henholdsvis i Jylland/
Fyn og på Østlige Øer - altså på hver
sin side af Storebælt.
Interesserede kan henvende sig til deres
lokale forhandler af Amazone for at
aftale nærmere omkring afprøvning.
Af Anders Clemmensen, Brøns
Maskinforretning
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