
Brony talerzowe

SXP-SXPL

  PROSTOTA, TRWA¸OÂå 
NIEZAWODNOÂå

    Zapotrzebowanie na moc: od 90 do 200 KM
 SzerokoÊç robocza: od 2,70 do 4,95 m



Rama centralna o przekroju 300 x 200 x 10 mm (SXP), 300 x 300 x 10 mm (SXPL)  
            charakteryzujàca si´ du˝à wytrzymałoÊcià i trwałoÊcià.  
            Ma tak˝e nast´pujàce zalety:

• łatwy i szybki dost´p do wszystkich miejsc wymagajàcych kontroli  
  i konserwacji (smarowanie, regulacje, itp.)

 • bardzo dobra widocznoÊç z kabiny ciàgnika na maszyn´ podczas pracy 

 • brona talerzowa kompaktowa o zwartej budowie – łatwa do transportu po drogach publicznych

Sekcje talerzy w kszta∏cie X  
z podwójnym krzy˝owaniem

 
Brony talerzowe SXP - SXPL zostały skonstruowane z podwójnym krzy˝owaniem przednich i tylnych rz´dów talerzy, co gwarantuje 
efektywnà prac´ talerzy na całej szerokoÊci brony talerzowej, nie powstajà ˝adne dołki ani pagórki. 

Kàt natarcia talerzy regulowany hydraulicznie z kabiny ciàgnika. Ten sam mechanizm sk∏ada maszyn´ poziomo do pozycji transportowej.

Regulacja kàta natarcia talerzy oraz rozk∏adanie i sk∏adanie odbywa si´ z kabiny ciàgnika (system Synchrodisc - patent Gregoire-Besson).   
System ten pozwala na równomierny rozk∏ad si∏ dzia∏ajàcych na sekcje talerzy przednich i tylnych oraz prawych i lewych. Jego ogromnà  
zaletà jest  mo˝liwoÊç bezproblemowej zmiany kàta natarcia talerzy podczas jazdy, bez forsowania mechanizmu i po∏àczeƒ sworzniowych.  
Dobrze widoczna skala kàta natarcia talerzy pozwala na kontrol´, ustalenie i szybkie zapami´tanie kàta natarcia talerzy pracy.

SXP-L Koncepcja budowy  
Z RaMÑ centRalnÑ

Miara  
kàta 
natarcia 
talerzy



ZacZep

Zaczep z koƒcówkà obrotowà  
– idealny do pracy na pochy∏oÊciach. 

Mocna i solidna przednia cz´Êç ramy.  
Jej zaokràglone kształty dodatkowo zwi´kszajà wytrzymałoÊç,  

co pozwala agregatowaç z ciàgnikami o mocy 200 KM.

ZeSpo¸y ¸o˚ySK  
i oSIe taleRZy
Ło˝yska i oÊ talerzy w bronach Grégoire-Besson zostały  
zaprojektowane w sposób umo˝liwiajàcy ich zastosowanie  
nawet w bardzo trudnych warunkach. 

 
Jest to podwójne ło˝ysko sto˝kowe ze stopu GS wraz z 4 uszczelkami ustawionymi na zewnàtrz, co umo˝liwia usuni´cie  
nadmiaru smaru. Aby całkowicie uniemo˝liwiç przedostawanie si´ zanieczyszczeƒ zastosowano rowek, w którym jest  
zamontowany sznurek łojowy. Dzi´ki temu potrójnemu zabezpieczeniu, zespoły ło˝ysk Grégoire Besson dostosowane sà  
do pracy nawet w bardzo trudnych warunkach i sà bardzo trwałe.

Osie talerzy o przekroju kwadratowym 40 mm, wykonano  
ze specjalnego stopu manganu z krzemem, dzi´ki czemu  
oÊ talerzy absorbuje wstrzàsy, nie ulegajàc  
deformacji.

(OPCJA)
Osłona ło˝ysk 
mocowana 
pod zespołem 
ło˝ysk, zapobiega 
uszkodzeniu 
ca∏ego zespołu. 
To rozwiàzanie 
zalecane dla 
bron talerzowych 
pracujàcych 
na du˝ych 
powierzchniach.



SXP-L ZeSpo¸y 
 taleRZy

Zespo∏y talerzy zamocowane sà do ramy centalnej za pomocà sworzni 70 mm. Dodatkowe 
belki potrzymujàce gwarantujà równomiernà g∏´bokoÊç pracy na ca∏ej szerokoÊci maszyny i zapobiegajà 
powstawaniu luzów na sworzniach podczas pracy.

Standardowe wyposa˝enie ka˝dej brony 

talerzowej to skrobak zamontowany 

przy ka˝dym talerzu oraz  

talerz antyodrzutowy  
na dwóch przednich zespo∏ach talerzy.

opcja
to uk∏ad 
deflektorów 
pozwalajàcy 
na zatrzymanie 
gleby wewnàtrz 
brony talerzowej 
i zapobiegajàcy 
powstawaniu 
pagórków przy 
pracy z du˝à 
pr´dkoÊcià.



ReGulacja 
G¸¢boKoÂcI RobocZej

System regulacji g∏´bokoÊci roboczej składa si´ z:  
 • siłownika z kompensacjà na zaczepie  
 • tylngo zaczepu, na którym zawieszony jest wał doprawiajàcy. 
W ten sposób brona talerzowa jest precyzyjnie unoszona na jej dwóch  
koƒcach, co gwarantuje regularnà g∏´bokoÊç roboczà niezale˝nà od  
pr´dkoÊci jazdy ciàgnika.

Podczas pracy koła transportowe sà uniesione i nie dotykajà ziemi.  
Je˝eli ziemia jest bardzo mokra, wówczas ko∏a mogà s∏u˝yç do pomocy  
w ustawiniu g∏´bokoÊci roboczej.

Na przednim siłowniku ustawienie g∏´bokoÊci pracy za pomocà ogranicznika.  
Podczas pracy siłownik jest całkowicie zamkni´ty – uzyskujemy w ten sposób sta∏à g∏´bokoÊç pracy,  
bez potrzeby jej sta∏ej kontroli.

Regulacja g∏´bokoÊci pracy 
z tyłu maszyny dokonywana 

jest za pomocà wału 
doprawiajàcego.

Regulacja nacisku wału  
jest hydrauliczna,  

regulowana  
z kabiny  

ciàgnika.  

W przypadku braku wa∏u 
doprawiajàcego, regulacja 

g∏´bokoÊci talerzy odbywa si´ 
za pomocà kó∏ transportowych 

usytuowanych mi´dzy rz´dami 
talerzy, dzi´ki czemu nie ma Êladów 

kó∏ po kolejnych przejazdach.

Na zaczepie znajdujà si´ dwa elastomery, które słu˝à do tłumienia 
drgaƒ i wstrzàsów podczas pracy oraz podczas transportu.



SXP-L SZeRoKI 
wybÓR taleRZy

Gregoire-Besson montuje we wszystkich 
bronach talerzowych talerze marki  

Forges de Niaux (produkcja francuska),  
które dzi´ki swojej wysokiej marce gwarantujà 

trwałoÊç i długà ˝ywotnoÊç.

Talerze:
g∏adkie, karbowane, p∏atkowe

Êrednica gruboÊç oÊ

660 6 40

660 7 40

660 8 40

710 7 40

W zale˝noÊci od agresywnoÊci i g∏´bokoÊci, którà chcemy 
uzyskaç mo˝na wybraç odpowiedni kształt talerza (gładki, 
karbowany, płatkowy), jego Êrednic´ i gruboÊç.

System z nakr´tkà blokujàcà 
zabezpiecza oÊ talerzy  
przed obluzowaniem.



tylny 
wa¸ dopRawIajÑcy

Dogniatanie zbronowanej gleby potrzebne jest z ró˝nych powodów:
  • powoduje lepszà regularnoÊç pola – bez pagórków i dołków
  • kruszy bryły
  • ułatwia wschód chwastów
  • d∏u˝ej zachowuje wilgotnoÊç w glebie.

waŁ StRunowy 
Wał doprawiajàcy  

o Êrednicy 500 mm. 

tRanSpoRt szerokoÊç transportowa poni˝ej 2,50 m 

Brony talerzowe  
SXP - SXPL sk∏adane  
sà do transportu  
hydraulicznie  
w poziomie, co  
zapewnia dobrà  
stabilnoÊç na  
drodze. Tak˝e  
si∏ownik na  
zaczepie ma  
za zadanie  
t∏umienie  
drgaƒ  
i wstrzàsów  
podczas  
transportu.



SXp oznaczenie IloÊç  
talerzy

IloÊç 
zespołów 

ło˝ysk

SzerokoÊç 
robocza ci´˝ar Moc 

ciàgnika

Talerze 660 mm
GruboÊç 6 mm

Rozstaw 230 mm 
OÊ talerzy  40 mm

SXP 666-24 24 8 2,70 m 3 360 kg 90 KM

SXP 666-28 28 8 3,10 m 3 540 kg 120 KM

SXP 666-32 32 8 3,60 m 3 750 kg 140 KM

SXP 666-36 36 10 4,05 m 3 950 kg 155 KM

SXpl oznaczenie IloÊç  
talerzy

IloÊç 
zespołów 

ło˝ysk

SzerokoÊç 
robocza ci´˝ar Moc 

ciàgnika

Talerze 660 mm
GruboÊç 6 mm

Rozstaw 230 mm 
OÊ talerzy  40 mm

SXPL 666-28 28 8 3,10 m 4 020 kg 140 KM

SXPL 666-32 32 8 3,60 m 4 200 kg 150 KM

SXPL 666-36 36 10 4,05 m 4 450 kg 160 KM

SXPL 666-40 40 10 4,50 m 4 575 kg 170 KM

SXPL 666-44 44 12 4,95 m 4 770 kg 180 KM

SXP-L
Regulacja kàta natarcia 
talerzy oraz rozk∏adanie 

i sk∏adanie odbywa si´ 
z kabiny ciàgnika (system 

synchrodisc - patent 
Gregoire-Besson). 

PRODUCENT:
Gregoire-besson S.a.
49230 Montfaucon - Montigné (Francja)
tel. +33 2 41 64 72 67, fax +33 2 41 64 67 73

Gregoire-besson polska
Kowanówko, ul. Obornicka 1a 
64-600 OBORNIKI WLKP
tel. 061 29 77 531, tel. kom. 0603 138 568  
fax 061 29 72 262
e-mail:gbesson@poczta.onet.pl 
www.gregoire-besson.pl

DEALER


