
PROSTOTA, SKUTECZNOÂå I NIEZAWODNOÂå

P¸UGI PRZEGUBOWE NA WÓZKU 
od 7 do 14 korpusów

www.gregoire-besson.com

SPSF i SPSL
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Gregoire-Besson  
dzisiaj to:

2900 p∏ugów  
rocznie (25%  

rynku francuskiego)

900 bron talerzowych  
rocznie (20% rynku  

francuskiego)

4 fabryki we Francji

60% produkcji  
kierowane  

jest na eksport

S∏owo eksperta
Mamy jeden kierunek dzia∏ania - dobrze uprawiaç gleb´. 

Robimy to od 200 lat. Nasze ogromne doÊwiadczenie, pozwala 
odpowiedzieç na indywidualne potrzeby ka˝dego gospodarstwa.  

S∏owo praktyka
W Gregoire-Besson wcià˝ pracujemy nad udoskonala-

niem maszyn majàc na uwadze to, co dla Paƒstwa jest 
najwa˝niejsze: rozwój technologiczny powiàzany z pro-

stymi i skutecznymi rozwiàzaniami oraz agronomià, 
pozwalajàcà na dostosowanie si´ do rodzaju gleby,  

uprawy i warunków naturalnych.

Tak wi´c laboratorium, badania, centrum doÊwiadczalne 
Gregoire-Besson sà w terenie – na polu. Pracujemy pod 

go∏ym niebem, w realnych sytuacjach i naturalnych 
warunkach. Dzi´ki temu znajdujemy najw∏aÊciwsze i naj-

doskonalsze rozwiàzania, co nie oznacza jednak koƒca 
nowych poszukiwaƒ. DziÊ posiadamy ponad 70 innowa-

cyjnych opatentowanych rozwiàzaƒ.



GREGOIRE-BESSON
SPECJALISTA W UPRAWIE GLEBY

S∏owo pasjonata
P∏ugi nie sprzedajà si´ tak ∏atwo jak inne maszyny rolnicze czy przemys∏owe. Aby wybraç 

w∏aÊciwà dla danego gospodarstwa opcj´, nale˝y wziàç pod uwag´ liczne kryteria:  
technik´ uprawy, Êrodowisko, klimat, rodzaj gleby a tak˝e kryteria agrotechniczne  

i ekonomiczne u˝ytkownika. 

Zatem aby rozpowszechniç p∏ugi w Kanadzie, Afryce Po∏udniowej, Europie Ârodkowej czy Azji  
Gregoire-Besson musi wykazaç si´ swojà wiedzà i doÊwiadczeniem, ale nade wszystko musi wykazaç 

si´ umiej´tnoÊcià s∏uchania miejscowych fachowców, rozumienia i dostosowania si´ do ich potrzeb,  
a wreszcie zaoferowania konkretnego, niezawodnego i skutecznego rozwiàzania.

Wysokie wymagania – to kluczowe s∏owo dla Gregoire-Besson. 
Zwiàzane zarówno z samà koncepcjà – testy, próby, symulacje, 

prototypy, jaki i realizacjà – wybór wysokiej jakoÊci stali, systemy 
hydrauliczne inspirowane najlepszà technologià przemys∏owà, 

ciàg∏a kontrola jakoÊci w trakcie procesu produkcji. 

Rezultatem tego jest: silna konstrukcja i solidnoÊç maszyn oraz ich 
niezawodnoÊç i d∏ugowiecznoÊç.

S∏owo cz∏owieka



SPSF:  
p∏ug do orki  

w bruêdzie 

SPSL: 
p∏ug do orki  
poza bruzdà

SPSF / SPSL

Akumulator hydro- 
pneumatyczny
Mocowany przy wózku 
pozwala amortyzowaç 
drgania podczas  
transportu

P∏ugi serii SPSF 
i SPSL sà wyposa˝one 

w przegubowy system 
∏àczenia ramy tylnej 

opatentowany przez 
Gregoire-Besson. 

Ta koncepcja odpowiada 
najbardziej wygórowanym 

potrzebom u˝ytkowników: 
wyrównana i precyzyjna orka 

przeznaczona do terenów 
pagórkowatych. 

Centralny wózek  
podnoszony dwoma  

si∏ownikami hydraulicznymi  
o Êrednicy 85 mm

P∏ugi przegubowe  
na wózku



Âruby regulacji pochylenia p∏uga.

Zaczep p∏uga

Kardan mo˝e byç opcjonalnie wyposa˝ony 
w system docisku (si∏ownik hydrauliczny), 

który powoduje zmniejszenie si∏ dzia∏ajàcych 
na górny sworzeƒ zaczepu trójpunktowego 
podczas orki i tym samym docià˝yç przód 

ciàgnika, tzn. zwi´kszyç przyczepnoÊç 
przednich kó∏ nap´dowych.

System ten pozwala na  
ograniczenie poÊlizgu kó∏ przednich 

ciàgnika nawet do 30%.  
Podczas transportu s∏u˝y jako 

amortyzator zaczepu.

P∏ugi  
SPSF / SPSL  

sà  
wyposa˝one  

w zaczep  
sztywny  

kategorii  
III i IV.

Zaczep  
p∏uga  
oraz 

mechanizm 
obrotu 

po∏àczono 
za pomocà 

kardana 
– mocnego, 

wykonanego 
z pe∏nego 
odlewu. 

Po∏àczenie takie 
pozwala na 

uzyskanie bardzo 
du˝ego kàta skr´tu 

110°.

Mechanizm obrotu ko∏o z´bate - listwa z´bata. Mechanizm ten jest stosowany we 
wszystkich p∏ugach pó∏zawieszanych ju˝ od 20 lat i jest bardzo ceniony przez klientów, 
dzi´ki prostocie, trwa∏oÊci, solidnoÊci i niezawodnoÊci.

Dwa du˝e si∏owniki o Êrednicy 150 mm pozwalajà na jednostajny obrót p∏uga bez 
szarpni´ç.

Mechanizm obrotu: 
ko∏o z´bate – listwa z´bata
(Patent 
Gregoire-Besson)

NOWA GENERACJA P¸UGÓW



Podnoszenie tylnej ramy p∏uga
W wersjach hydraulicznej i elektronicznej, dwa si∏o wniki 

sterujà po∏àczeniem przegubowym ramy p∏uga. 

Zalety :

ProstolinijnoÊç poczàtków i zakoƒczeƒ przejazdów.

Mo˝liwoÊç orki tylko korpusami ramy przedniej,  
np: na pochy∏oÊciach.

¸atwiejsze manewrowanie podczas transportu 
– szcze gólnie przy cofaniu – umo˝liwia wózek, 

który znajduje si´ za dwoma si∏ownikami 
przegubu ramy (patent Gregoire-Besson). 

Mocna rama z mo˝liwoÊcià podnoszenia  
ramy tylnej (opcja)

W wersji elektronicznej (SPEF/ SPEL), 
dysponujà Paƒstwo kom pletnà 
automa tyzacjà cyklów hydrau  licznych. 
Kaseta ele ktro ni czna w kabinie ciàgnika 
poz  wa la zaprogra mowaç odst´py 
czasowe pomi´dzy po szcze gólnymi 
czynnoÊciami: obrotem, prze   suni´ ciem 
bocznym, pod noszeniem wózka, 
a tak ̋e ramy tylnej. Na uwro ciu 
pola, po naciÊni´ciu je denego 
przycisku wszystkie te czynnoÊci 
w odpowied niej kolejnoÊci 
wykony wane sà automatycznie.

Opcja:  
kaseta elektroniczna  
umieszczona w kabinie 
ciàgnika.

SPSF / SPSL

• Solidna rama o profilu 280 x 180 i 180 x 180m

• Systematyczne u˝ywanie stali o wysokiej wytrzyma∏oÊci mechanicznej

• Mo˝liwoÊç do∏o˝enia korpusów przed wózkiem i za wózkiem

Prosta i precyzyjna regulacja g∏´bokoÊci p∏uga
Regulacja g∏´bokoÊci orki wykonywana jest przez Êrub´ centranà na wózku i dwie Êruby  
na kole ramy tylnej. Regulacja g∏´bokoÊci przedniej cz´Êci p∏uga odbywa si´ przy  
pomocy podnoÊnika ciàgnika.

¸atwoÊç regulacji 
pierwszej skiby

Regulacja szerokoÊci pierwszej skiby 
dokonuje si´ za pomocà sitownika 

hydraulicznego. Szeroki zakres regulacji 
(35 cm) pozwala w trudnych warunkach 

na ca∏kowite schowanie pierwszego 
korpusu p∏uga za oponà ciàgnika .

Regulacja szerokoÊci roboczej
Regulacj´ szerokoÊci roboczej ka˝dego korpusu dokonuje si´ 
poprzez ustawienie w odpowiedniej pozycji uchwytu korpusu.

• Rozstaw korpusów: 100cm, 5 otworów od 30 do 50cm/korpus

• Rozstaw korpusów: 114cm, 5 otworów od 35 do 55cm/korpus



Zabezpieczenie 
korpusów  

Êrubowe  
typu B

Grzàdziele odlewane – zabez-
pieczenie przeznaczone dla gleb 

niezakamienionych.  
Dzia∏ajàce zabezpieczenie Êcina dwie 

Êruby. W zale˝noÊci od ich twardoÊci 
uzyskamy ró˝ne si∏y wyzwalajàce:  

dla Êruby kl. 8.8 – 90 kG,  
dla kl. 10.9 – 130 kG. 

Zabezpieczenie  
non-stop hydrauliczne typu Y

Solidne i niezawodne zabezpieczenie. Grzàdziel odlewana, 
ca∏y mechanizm jest w pe∏ni ods∏oni´ty (wewnàtrz grzàdzieli). 
Zastosowanie ∏àczników wraz z przegubem pozwala na bardzo 
wysokie unoszenie korpusu (do 850 mm). Wsparcie grzàdzieli 

w uchwycie korpusu na czterech kó∏kach powoduje, ˝e mo˝e sie 
on odchylaç w ka˝dym kierunku (w gór´, w dó∏ i na boki).

            Rozstaw kulek  
            130 x 200 mm  

Zabezpieczenie to pozwala na 
prac´ w ka˝dych warunkach. 

Majàc mo˝liwoÊç zmiany 
ciÊnienia w akumulatorze 

gazowo-hydraulicznym 
mo˝emy w ka˝dej chwili 

dostosowaç p∏ug do 
warunków panujacych 
na polu. Kiedy korpus 

natrafia na przeszkod´ 
olej hydrauliczny 
przep∏ywa do 
akumulatora 
spr´˝ajàc w  

nim azot. Po 
omini´ciu 

przeszkody gaz 
rozpr´˝a si´ 
i powoduje 

powrót 
korpusu  

do pozycji 
pracy.

Zabezpieczenie  
non-stop mechaniczne  
typu N

Solidne i niewymagajàce zabezpieczenie.  
Grzàdziel odlewana, ca∏y mechanizm znajduje si´ 
w jej wn´trzu. Zastosowanie spr´˝yn o odpowiedniej 

charakterystyce pozwala na absorbowanie 
wstrzàsów oraz szybki  

powrót do pozycji 
pierwotnej. Po∏àczenie 
mechanizmu z uchwytem 
korpusu za pomocà 

przegubu pozwala  
na jego wysokie podnoszenie 

podczas dzia∏ania zabezpieczenia.

Zabezpieczenie non-stop 
hydrauliczne wzmocnione typu Z

Grzàdziel o zwi´kszonym rozstawie kulek  
170 x 230 mm. Ci´gno zabezpieczenia zakoƒczone 

przegubem kulistym, dzi´ki czemu zarówno ci´gno jak 
i uchwyt mocujàcy korpusu do ramy wolno si´ zu˝ywajà. 

ZABEZPIECZENIA



ODK¸ADNICE, PRZEDP¸U˚KISPSF / SPSL

SZEROKA OFERTA ODK¸ADNIC 
dostosowujàca p∏ug do ka˝dych 

warunków.
Odk∏adnice charakteryzuje jej d∏ugoÊç i kszta∏t. By móc dostosowaç si´ 

do ka˝dych warunków Gregoire-Besson proponuje ich szerokà gam´:  
krótkie lub d∏ugie, pe∏ne lub a˝urowe, pó∏Êrubowe lub cylindryczne.

Wybierajàc odk∏adnice musimy dostosowaç je do: g∏´bokoÊci  
i pr´dkoÊci orki, struktury gleby (ci´˝kie, gliniaste, lekkie,...) i rodzaju  

orki (zimowa, siewna,...)

Do ka˝dej odk∏adnicy (oprócz a˝urowej) mo˝emy dostosowaç pierÊ:  
krojàcà lub p∏askà z krojem no˝owym. 

Krój talerzowy
Ârednica talerza 510 mm, 
g∏adki lub karbowany

OK¸ADNICE

Odk∏adnica 
CYLINDRYCZNA

Odk∏adnica 
PÓ¸ÂRUBOWA

Odk∏adnica 
PLASTIKOWA

Odk∏adnica 
A˚UROWA

PRZEDP¸U˚KI
przystosowane sà do pokrywania ró˝nych rodzajów i iloÊci 
resztek po˝niwnych

Przedp∏u˝ek 
UNIWERSALNY

Przedp∏u˝ek 
KUKURYDZIANY

LISTWA 
Êcinajàca

Przedp∏u˝ek 
MIESZANY



Mo˝liwoÊç agregatowania wa∏u

Wa∏y ugniatajàce Gregoire-Besson to podwójne rz´dy 
kó∏ z odlewów. Ârednica 800 mm.

Gwarantujà one skutecznoÊç na wielu p∏aszczyznach:

• W przygotowaniu siewu, niwelujàc optymalnie 
gleb´, pozwalajà na dobry kontakt nasion 
z glebà, poniewa˝ ∏o˝e nasienne jest lepiej 
rozdrobnione i ugniecione.

• Z punktu widzenia ekonomicznego 
pozwalajà zmniejszyç koszty i czas pracy.

RAMI¢ DO WA¸U



SPSF / SPSL POZYCJA TRANSPORTOWA

P∏ugi na wózku SPSF i SPSL
sà bardzo stabilne podczas transportu.  

Jest to ogromnà zaletà w przypadku. kiedy 
gospodarstwa majà pola oddalone  

od siebie o kilka kilometrów. 

Akumulator hydropneumatyczny  
montowany na wózku ∏agodzi  

wstrzàsy podczas jazdy.

Pozwalajà równie˝ na jazd´ z p∏ugiem 
 z du˝à pr´dkoÊcià.



Rampa oÊwietleniowa mocowana do wózka

Poszerzacz bruzdy

Zaczep „Quick-coupler” kat. 3 i 4 
do du˝ego ciàgnika.

2 ko∏a podporowe
na zaczepie „Quick-coupler” 
(dla ciàgników na gàsienicach).

Podwójne ko∏o 
podporowe  
przednie dla  
wersji SPSL  
(orka poza  
bruzdà).

Rampa mocowana do wózka  
z reflektorami do oÊwietlenia 

ramy tylnej  
z b∏yskajàcà lampà.

WYPOSA˚ENIE DODATKOWE
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n P∏ug na wózku: 
    20 korpusów

n SzerokoÊç robocza 10,5 m

n G∏´bokoÊç orki: 27 cm

n Ârednie zu˝ycie paliwa: 
   8,65 l/ha

n 14 ton ziemi odwracanej 
   w ka˝dej sekundzie

n Jeden traktorzysta przez 24 godziny!

Rekord Êwiata w orce 24-godzinnej! 

DEALER

CHARAKTERYSTYKA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rama 260 x 180  i   180 x 180 mm
IloÊç korpusów od 7 do 14 korpusów
Rozstaw korpusów 100 lub 114 cm
WysokoÊç p∏uga 160 lub 170 cm

Zabezpieczenie korpusów

Êrubowe (B) 
non-stop mechaniczne (N) 
non-stop hydrauliczne (Y) 
non-stop hydrauliczne wzmocnione (Z)

SzerokoÊç pracy
dla rozstawu korp. 100 cm: 5 pozycji (od 30 do 50 cm) 
dla rozstawu korp. 114 cm: 5 pozycji (od 35 do 55 cm)

Mo˝liwoÊç podnoszenia 
tylnej ramy

opcja

321ha

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. 61 297 75 31, tel. kom. 603 138 568
fax 61 297 22 62
e-mail: gbesson@poczta.onet.pl
www.gregoire-besson.pl


