
 

 

 

Wentelploeg Cayron 200 

Door zelf een ploeg te ontwikkelen bewijst Amazone nogmaals haar innovatiecapacitei-

ten en neemt daarmee opnieuw de draad op van een lange geschiedenis ploegen van 

de firma Rud Sack en BBG Leipzig. Amazone wil haar expertise uitbreiden op het ge-

bied van bodembewerking en wil ook voor het ploegen een performante partner zijn 

voor loonwerkers en landbouwers. 

Cayron – een professionele ploeg   

Amazone dringt in het ploegensegment met zijn ploeg door tot het midden van de 

markt. De gedragen wentelploeg Cayron 200 is, in een eerste fase, beschikbaar met 5 

en 6 scharen en is ontworpen voor trekkers tot 240 pk. 

De snijbreedte van de Cayron 200 is in 3 trappen regelbaar op 40 cm, 45 cm en 50 cm 

per schaar. De Cayron 200 V is standaard uitgerust met hydraulische werkbreedterege-

ling. Werkbreedte per schaar is continu regelbaar van 30 tot 55 cm om flexibel te reage-

ren op de verschillende gebruiksomstandigheden. De breedte van de eerste schaar 

wordt hydraulisch geregeld en is standaard op de Cayron 200 V.  

De Cayron 200 en de Cayron 200 V zijn in eerste instantie uitgerust met een dubbele 

breekboutbeveiliging. 

Constructie van hoogwaardige kwaliteit 

De kop is uitgerust met een geveerde dwarsbalk die voor een zeer goede dempings-

functie zorgt en zo de belasting op het wentelsysteem aanzienlijk vermindert. Twee la-

gers links en rechts van de dwarsbalk absorberen de schokken. 

De holle wentelas heeft een diameter van 130 mm en is voorzien van twee robuuste 

conische kegellagers van superieure kwaliteit. Deze lagers zijn stofdicht en smeerbaar 

om een grote bedrijfszekerheid te waarborgen. De hydraulische slangen zitten in het 

midden van de holle as waardoor het wentelen probleemloos verloopt. 

De schaarafstand van 100 cm zorgt in combinatie met een framehoogte van 83 cm en 

het gladde oppervlak van de ploegbalk voor een maximale doorgang. 



 

 

De ruim gedimensioneerde lagers op het paralellogram zijn uitgerust met componenten 

van topkwaliteit en de onderdelen gebruikt voor de spelingsvrije bevestiging van de 

ploegscharen op het chassis zijn exclusief AMAZONE.  

Eenvoudige instelling en uitzonderlijk comfort  

Tijdens het ontwerpen was Amazone vooral bedacht op de ontwikkeling van een nauw-

keurige en comfortabele instelling van de ploeg. De Cayron 200 V bewijst een bijzon-

derheid in de bedieningseenheid: bij het veranderen van de werkbreedte, wordt de 

breedte van de eerste schaar automatisch aangepast. Deze specificiteit wordt bereikt 

door een communicatie van de werkbreedte-  en spoorcilinder. Het perfect geharmoni-

seerde hydraulisch systeem van de ploeg ontlast de bestuurder van nieuwe instellingen. 

C-Blade rister 

Bijzonder aan deze generatie C-Blade slijtplaat, aanwezig op de universele rister U 40, 

is dat het voorste deel van de slijtplaat 90% groter is. Bij hoge ploegsnelheden ver-

plaatst het slijtagepunt zich verder naar achter op de strijkplaat. Het voorste deel van de 

strijkplaat van de C-Blade van Amazone dekt volledig het slijtageoppervlak en vermin-

dert zo de slijtagekosten. 

Een detail zorgt voor een groot effect: het schaarblad is zo gebouwd dat de schaarpunt 

het schaarblad overlapt. Het montagepunt is dus beschermd in de schaarpunt. Onzui-

verheden zoals bindgaren bijvoorbeeld kunnen niet blijven haken aan het montagepunt 

tussen de delen van de schaar. 

Gebruiksgemak tot in het kleinste detail 

Bij het wentelen van de Cayron 200 V zwenkt eerst de ploegbalk raam zijwaarts om dan 

bij voldoende bodemvrijheid te wentelen. De ploeglichamen bewegen niet ten opzichte 

van ploegbalk, alleen de robuuste verticale lager van het parallellogramsysteem.  

Het steun- en transportwiel van 13.0/55-16 is zijdelings gemonteerd zodat bij het ploe-

gen tot aan de veldrand kan gewerkt worden. Deze doordachte uitvoering zorgt voor 

een comfortabele omschakeling van werk- naar transportstand. Het volstaat om een 

pen te verplaatsen om een veilig transport op de weg te garanderen en het steunwiel tot 

transportwiel om te vormen. 



 

 

 

 


