
Cenio



Cenio Special
De lichte en veelzijdige gedragen cultivator

Type Werkbreedte

Cenio 3000 Special 3,0 m

Cenio 3500 Special 3,5 m

Cenio 4000 Special 4,0 m

  Overbelastingsbeveiliging 

met breekbouten

  De oplossing voor grond 

zonder stenen

Cenio



Cenio Super
De veelzijdige gedragen cultivator voor de zwaarste toepassingen

Type Werkbreedte

Cenio 3000 Super 3,0 m

Cenio 3500 Super 3,5 m

Cenio 4000 Super 4,0 m

  Met automatische  

overlastbeveiliging

  Met 450 kg uitbreekkracht – 

Ontworpen voor de zwaar-

ste omstandigheden



  Laag hefvermogen door compact ontwerp

  Voor het gebruik van kleinere tractoren tot 105 pk

  Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door verschillende 

koutersystemen

  De juiste egalisatiewerktuigen voor alle eisen

  Lange levensduur door stabiele frameconstructie

  Voor mulchzaadbedrijven met 3-balks frame-concept

  Specifieke naverdichting onder alle omstandigheden 

door een groot walsen programma

Gedragen cultivator Cenio

De 3-balks cultivator Cenio met werkbreedtes van 3 m tot 4 m kan worden gebruikt voor ondiepe stoppelbewerking tot 

de grond diep losmaken met een maximale werkdiepte tot 25 cm. Door een uitgebreid programma van kouters en walsen 

kan het werktuig aan bijna alle lokale omstandigheden worden aangepast.

Uw voordelen

Cenio





Aankoppeling

Frame

C-Mix- 
vleugelschaar

C-Mix-ganzenvoetbeitel  
met geleideplaat

C-Mix-beitelpunt  
met geleideplaat

C-Mix-beitelpunt  
met geleideplaat

C-Mix- 
kouter

Varianten
C-Mix- 

vleugelschaar
C-Mix- 
kouter

C-Mix- 
Clip

C-Mix- 
kouter

C-Mix- 
Clip

C-Mix- 
kouter

C-Mix- 
Clip

C-Mix- 
kouter

Optioneel in HD X X X

Beitelbreedte 350 mm 320 mm 100 mm 80 mm 40 mm

Naverdichting – Voor elke grondsoort de juiste wals

Kooirol  

SW 520 mm

Kooirol  

SW 600 mm

Tandenpakkerwals  

PW 600 mm

Tandemwals  

TW 520/380 mm

Hoekprofielwals  

WW 580 mm

Voor een optimale verbinding tussen tractor en Cenio

•  Met slangenrek

•  Snel wisselen tussen Cat.3 en Cat. 3N mogelijk

•  Twee aanbouwhoogten voor de topstang en de trekstangen

De speciale gedachte – frame van ronde buizen

•  Een frame van ronde buizen voorkomt vuilafzetting  

en maakt het schoonmaken zeer eenvoudig. Mechanische instelling van de werkdiepte

Instelling van de werkdiepte

Klassiek mechanisch of comfortabel hydraulisch

Koutersystemen

Voor iedere toepassing  

het juiste kouter

•  Voor gebruik met alle  

kouters van het bekende 

C-Mix-koutersysteem

•  Voor gebruik met alle  

kouters van het snelwissel-

syseem C-Mix-Clip

Met het  

C-Mix-Clip-koutersysteem



Egalisatie

U-profielwals  

UW 580 mm

Dubbele-U-profielwals  

DUW 580 mm

V-ringwals  

KW 580 mm

V-ringwals  

met Matrix-bandenprofiel 

KWM 650 mm

Disc-wals  

DW 600 mm

Eerste klas en comfortabel

•  Met veerstalen toestrijkers of egalisatieschijven

•  Eenvoudige en comfortabele instelling van de egalisatie unit

 –  Mechanisch centraal via hefboom

 –  Automatisch tot de werkdiepte door eersteklas mechanische 

parallelle geleiding

•  Verstelbare randelementen, ook met transportpositie

Handmatige aanpassing van de 

egalisatie-unit via het gatenrooster

Automatische aanpassing van de egalisatie-unit

Egalisatieschijven –  

voor een bijzonder goede 

 eigen aandrijving

Veerstalen toestrijkers –  

voor eenvoudige instelling

Hydraulische werkdiepte-instelling met gemakkelijk  

af te lezen schaal

Verdere uitrustingsmogelijkheden

•  GreenDrill 200

•  LED-verlichting voor rijden op de weg



Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet bindend! Vanwege de diverse uitrustingen kunnen de technische gegevens 

afwijken. Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land. 

Gedragen cultivator Cenio
Cenio 3000  

Special/Super

Cenio 3500  

Special/Super

Cenio 4000  

Special/Super

Werkbreedte (m) 3,00 3,50 4,00

Uitvoering star

Transportbreedte (m) 3,00 3,50 4,00

Transportlengte met verlichting (m) 3,60

Gewicht (kg)  
(Gewicht basismachine, eenvoudigste uitvoering)

Special 1.325 1.445 1.615

Super 1.515 1.675 1.910

Werktuigaanbouw 3-punts aanbouw (cat.3/3N)

Aantal tanden 10 12 13

Uitvoering van de tanden
Special C-Mix-Special-tanden met breekboutbeveiliging

Super C-Mix-Super-tanden met beveiliging door een drukveer

Aantal rijen tanden 3

Tandafstand in de rij (cm) 90 92,4

Afstand tussen tanden (cm) 30 30,8

Framehoogte (cm) 75

Werkdiepte tandenveld (cm) 5 – 25

Werksnelheid (km/u) 8 – 15

Benodigd vermogen vanaf (kW/pk) 75/105 90/125 105/140

Aantal dw-regelventielen 0/1
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