NESENÝ OBOUSTRANNÝ PLUH AGN21-340, 440

Tyto pluhy jsou urèeny pro podmítání a støední orbu (do hloubky 30cm) pøedevším
v rovinatých terénech, ale lze je používat i v terénech svažitých (do15%).
Jsou urèeny na zpracování pozemkù po obilních a technických kulturách, kde pùdní
odpor nepøesahuje 110 kPa.
Pluhy jsou obvzláštì vhodné ke zpracování písèitých a hlinitých pùd s menším obsahem
jílù.
Konstrukce pluhu vychází z dlouholetých zkušeností a ovìøení v provozu. Použité materiály
jsou zaruèené jakosti a odpovídají specifikaci výrobní dokumentace. Každý výrobek je
vyrábìn a zkoušen dle ovìøených podkladù. V pøední èásti pluhu je otoèný závìs, ve kterém
je v kuželíkových ložiscích uložena osa obracení pluhu. Zpùsob uložení je dimenzován tak,
aby zaruèil dlouhou životnost obracecího ústrojí. K otoènému závìsu je jednoduchým
zpùsobem pomocí èepù a táhel pøipojen vlastní rám pluhu. Pro provedení 440 je možné
použít dle uvážení zákazníka (podle pracovních podmínek) i zesílenou verzi. Slupice jsou
vyrobeny z materiálu o vysoké pevnosti a pružnosti, orební tìlesa jsou vybaveny
odhrnovacími deskami univerzálního pološroubového tvaru, které jsou vhodné zejména tam,
kde požadujeme vedle kvalitního zaklopení i dostateèný drobivý úèinek.
Jištìní pluhu proti kamení je øešeno pomocí stavitelné pružiny, která pøi najetí na pøekážku
vyhloubí orební tìleso a šroubem, který se pøi pøetížení pøetrhne.
Vlastní orební tìleso tvoøí støevíc pevné konstrukce, na kterém jsou upevnìny otìruvzdorné
pracovní èásti, vyrobené z kvalitních bórových ocelí, dovážených ze zahranièí, zaruèující
vysokou pevnost , otìruvzdornost a minimální ulpívání zeminy na pracovních plochách.
Celá konstrukce pluhu je øešena tak, aby seøizování a údržba pluhu byly jednoduché a ryhlé.
Obracení pluhu se provádí pomocí hydraulického válce, umístìného na otoèném závìsu
pluhu a je ovládáno z kabiny traktoru pomocí páky vnìjšího okruhu hydrauliky. Nastavení
zábìru orebních tìles (350-400-450mm) je manuální, stejnì jako seøízení zábìru první
radlice a hloubka orby, provádí se pomocí stavìcích šroubù. Toto seøízení je velmi
jednoduché a snadno proveditelné.
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Pluh je možné vybavit tøemi druhy opìrných kol (otoèné kolo, dvoukolo a kyvné kolo),

otoèné

kyvné

dvoukolo

kotouèovými (možnost i odpružené) nebo nožovými krojidly, zaklopovaèi rostliných zbytkù
a pøedradlièkami.
pevné

Typ

AGN21-340
AGN21-440

Rozestup
orebních
tìles
mm
1000

odpružené

Prùchodnost Poèet
radlic
mm
800

ks
3
4

pøedradlièky

Zábìr
radlic

Hmotnost

cm
35-40-45
35-40-45

kg
1180
1430

R

747 21 Kravaøe, Kostelní 2d, tel.:+420 553 673 303, fax:+420 553 673 999, e-mail: agropa@agropagroup.cz, http://www.agropagroup.cz

