Amazone Certos TX
ideel til al harvning
Med arbejdsbredder fra fire til syv meter kan den nye Amazone Certos TX arbejde både
øverligt og meget dybt alt efter behov uden at glitte. Den er dermed velegnet til både stub
og såbed i reduceret jordbearbejdning
Mange pløjefri landmænd ønsker at
have høj kapacitet til både såbed og
nedmuldning af afgrøderester samt
efterafgrøder før etablering af en ny
afgrøde.
En af dem er Jens Peter Eriksen, Brørup, som i dette forår har afprøvet den
nye Amazone Certos TX tallerkenharve
i en seks-meter version.
- Den har en kæmpe kapacitet, fordi jeg
kunne køre med 15 kilometer i timen
og stadig lave et pænt såbed med den,
fortæller han.
Arbejdsdybden var 10 centimeter, som
er nem at indstille direkte fra traktorens
kabine sådan, at rammen kører helt
parallelt med jordens overflade.

Vil gerne prøve nyt
Jens Peter Eriksen driver Hulvadgård
ved Brørup med 440 hektar agerjord og
en årsproduktion af 10.000 slagtesvin.
Han er fremme i skoene med at prøve
nyt og har for eksempel dyrket hestebønner som erstatning for halvdelen af
den soja, der bliver indkøbt til produktionen af slagtesvin. Han dyrker også
majs til modenhed på hans jord, der
mest er sandjord.
Før forårssæsonen 2013 fik han leveret
en ny Amazone Cayena 6001-C, og nu
har han så prøvet den nye Amazone
Certos TX tallerkenharven.
Udover dens høje kapacitet har den
også den store fordel, at den leverer et
godt såbed med en passende smuldring
af jorden.
- Det er jo ikke meningen, at den skal
lave pulver, men blot gøre klar til et
godt såbed, fastslår han.

- Hans jord er let, og der prøvede vi
også den nye Certos TX harve.
- Den kørte rigtig fint uden at doze,
konstaterer han.
På dette areal skal der være majs til
modenhed.
Udover den høje kapacitet og flotte
arbejde er Jens Peter Eriksen også godt
tilfreds med, at der er et absolut minimalt vedligehold på harven.
- Det er ind- og udklap samt trækket,
der skal smøres, fortæller han.
Lejerne til tallerkenerne er fyldt op
med en kraftig gearolie, som ikke skal
efterfyldes eller skiftes.

tigere, og næste afgrøde er også majs til
modenhed.
Efter blot en overkørsel er marken klar
til såning af majsen. Det giver også høj
kapacitet.
Af Anders Clemmensen, salgskonsulent,
Brøns Maskinforretning

Såbed i en overkørsel
I en anden mark har Jens Peter Eriksen
prøvet den nye Amazone Certos TX til
at lave såbed efter en vårbyg med udlæg
af olieræddike, som nåede at vokse sig
kraftig i efteråret.
- Der var meget materiale at bearbejde,
og det klarede den fint, siger han.
Jorden i den overkørte mark er lidt kraf-

Her kan man se den overflade, Amazone
Certos TX efterlader efter blot en
overkørsel i kartoffeljord.

Anders Clemmensen (tv) fra Brøns Maskinforretning og pløjefri
landmand Jens Peter Eriksen fra Brørup ved den nye Amazone Certos TX
tallerkenharve med ekstra store tallerkener med smørefrie lejer.

Meget lidt vedligehold
Jens Peter Eriksen bytter jord med en
kartoffelproducent, som ikke selv har
jord nok til at køre et fornuftigt sædskifte.
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