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GRÉGOIRE-BESSON
SPECJALISTA OD UPRAWY GLEBY

S¸OWO EKSPERTA
Mamy jeden kierunek dzia∏ania – dobrze upra-

wiaç gleb´. Robimy to od 200 lat. Nasze ogromne 
doÊwiadczenie, pozwala odpowiedzieç na indywi-
dualne potrzeby ka˝dego gospodarstwa.

S¸OWO PRAKTYKA
W Gregoire-Besson wcià˝ pracujemy nad udo-

skonalaniem maszyn majàc na uwadze to, co dla 
Was jest najwa˝niejsze: rozwój technologiczny 
powiàzany z prostymi i skutecznymi rozwiàzaniami 
oraz agronomià, pozwalajàcà na dostosowanie si´ 
do rodzaju gleby, uprawy i warunków naturalnych.

Tak wi´c laboratorium, badania, centrum do- 
Êwiadczalne 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 najdoskonalsze roz-
wiàzania co nie oznacza jednak koƒca nowych 
poszukiwaƒ. DziÊ posiadamy ponad 80 innowacyj-
nych opatentowanych rozwiàzaƒ.

S¸OWO PASJONATA
P∏ugi nie sprzedajà si´ tak ∏atwo jak inne maszy-

ny 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 fachow-
ców, rozumienia i dostosowania si´ do ich potrzeb, 
a wreszcie zaoferowania konkretnego, niezawod-
nego i skutecznego rozwiàzania.



Gregoire-Besson dzisiaj to:
2900 p∏ugów rocznie (25% rynku francuskiego)
900 bron talerzowych rocznie 
     (20% rynku francuskiego)
4 fabryki we Francji 
60% produkcji kierowanej na eksport

Rekord Êwiata w orce  
24-godzinnej: 

321 ha
p∏ug 20 korpusów
szerokoÊç pracy 10 m.
g∏´bokoÊç orki 27 cm
Êrednie zu˝ycie paliwa: 8,2 l/ha
12 ton ziemi odwracane w sek.
jeden traktorzysta przez 24 h

S¸OWO CZ¸OWIEKA
Wysokie wymagania – to kluczowe s∏owo dla Gregoire-Besson. Zwiàzane zarówno z samà koncepcjà – te-

sty, próby, symulacje, prototypy, jaki i realizacjà – wybór wysokiej jakoÊci stali, systemy hydrauliczne inspiro-
wane 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.

Historia Gregoire-Besson jest d∏uga. Mamy nadziej´,  
˝e z czasem dopiszemy jej kolejne rozdzia∏y, bo ca∏y  
czas chcemy rozwijaç si´ razem z Wami.



R7, RW7

R7 / RW7

typu 270

150 x 150 mm

3 4 5 6

90 / 100 / 110 cm

74 / 79 cm

Êrubowe lekkie C, Êrubowe B,  
non-stop mechaniczne N,  

non-stop hydrauliczne Y lub Z

12 do 20’’ (30 do 50 cm)

100 135 160 200

P∏ug 

R7 / RW7

od 100 do 300 KM

SZEROKOÂå PRACY

Prosta zmiana szerokoÊci roboczej za pomocà uchwytu  
korpusu do ramy, który ma 5 otworów pozwalajàcych 
na zmian´ szerokoÊci pracy ka˝dego korpusu od 
12÷20” (30, 35, 40, 45, 50 cm). 

RAMA

Podwójna rama o przekroju 150 x 150 mm ze stali 
o wysokiej wytrzymałoÊci (HLE High Limit Elastic) 

Wszystkie pługi 
zawieszane 
w technice 
nale˝àcej do 
Gregoire- 
Besson majà 
podwójnà ram´ 
do przedostat-

niego korpusu. Efektywne wzmocnienie 
i solidnoÊç uzyskane dzi´ki usuni´ciu 
zb´dnego ci´˝aru.  

Ka˝dy otwór w ramie jest tulejowany 
co pozwala przedłu˝yç jej ˝ywotnoÊç 
oraz dokr´caç Êruby z du˝à siłà nie 
doprowadzajàc do deformacji zarówno 
otworu i ramy.

POŁÑCZENIE RAMA  
- ZACZEP PŁUGA równoległobok

WłaÊciwa współpraca ciàgnika z pługiem dokony-
wana jest za pomocà dwóch Êrub regulacyjnych 
działajàcych na zasadzie równoległoboku. Umo˝liwia 
to uzyskanie optymalnej siły uciagu (mniejsze opory i 
zu˝ycie paliwa).

DU˚Y ZAKRES REGULACJI

SzerokoÊç pierwszej skiby regulowana za pomocà wewn´trznej 
Êruby regulacyjnej (opcja: siłownik hydrauliczny). Jej szeroki zakres 
regulacji pozwala na współprac´ pługa z ciàgnikami nawet o du˝ym 
rozstawie kół.

Linia uciàgu pługa regulowana za pomocà zewnetrznej Êruby. 
Opcja: siłownik centrujàcy regulujàcy kàt ustawienia ramy oraz 
pami´tajàcy pierwotne ustawienie. Pozwala on na szybki powrót 
pługa do osi ciàgnika co ułatwia podnoszenie i obrót (zalecana w 
przypadku pługów 5 korpusowych) oraz powrót do zaprogramowa-
nej pozycji.



OBRACALNE P¸UGI ZAWIESZANE

VARIO – System hydraulicznej bezstopniowej  
regulacji szerokoÊci orki 

System pozwala na zmian´ szerokoÊci roboczej wszystkich korpu-
sów (łàcznie z pierwszym) podczas orki za pomocà dodatkowego 
siłownika hydraulicznego. Standardowym wyposa˝eniem pługa 
RW7 z systemem VARIO jest siłownik centrujàcy z pami´cià, 
który przed obrotem Êrodkuje pług do osi ciàgnika.

Jako opcj´ mo˝na zastosowaç siłownik zmiany szerokoÊci roboczej 
z pami´cià. Pozwala on na zmniejszenie szerokoÊci roboczej pługa do 12”, 
obrót pługa a nast´pnie powrót do wczeÊniej zaprogramowanej pozycji.

Prosty i solidny system VARIO opiera si´ na zastosowaniu podwójnych listew 
(na górze i dole ramy) do regulowania ka˝dego korpusu do ˝àdanej szerokoÊci pracy. 
System ten ogranicza siły działajàce na cały mechanizm VARIO podczas jego u˝ywania co ogra-
nicza jego zu˝ycie i przedłu˝a ˝ywotnoÊç. Monta˝ listew na zewnàtrz pozwala na łatwe dojÊcie 
celem kontroli, konserwacji oraz montowaniu i demontowaniu korpusu dodatkowego. Wszyst-
kie sworznie systemu VARIO sà tulejowane i smarowane, co ułatwia ich obsług´ i przedłu˝a 
˝ywotnoÊç.



ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie korpusów 
 Êrubowe lekkie typu C

Zabezpieczenie korpusów Êrubowe typu B
 

Grzàdziele odlewane – zabezpieczenie przeznaczone dla gleb ci´˝kich  
i niezakamienionych. Dzia∏ajàce zabezpieczenie Êcina dwie Êruby.  

W zale˝noÊci od jej twardoÊci uzyskamy ró˝ne siły wyzwalajàce:  
dla Êruby kl.  8.8 – 90 kG, dla kl. 10.9 – 130 kG.

Grzàdziele wyci´te z blachy  
ze stali o wysokiej wytrzymałoÊci.  

Zabezpieczenie którego zaletà  
jest prostota i mały ci´˝ar,  

dzi´ki lekkiej konstrukcji grzàdzieli.  
Dzia∏ajàce zabezpieczenie Êcina  

jednà ze Êrub. W zale˝noÊci  
od jej twardoÊci uzyskamy ró˝ne 
siły wyzwalajàce: dla Êruby kl.  

8.8 – 90 kG,  
dla kl. 10.9 – 130 kG.



ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie non-stop mechaniczne typu N

Solidne i niewymagajàce zabezpieczenie.  
Grzàdziel odlewana, cały mechanizm znajduje si´ w jej 

wn´trzu. Zastosowanie spr´˝yn o odpowiedniej  
charakterystyce pozwalaja na absorbowanie wstrzàsów  

oraz szybki powrót do pozycji pierwotnej.  
Połàczenie mechanizmu z uchwytem korpusu  

za pomocà przegubu pozwala na jego wysokie podnoszenie 
podczas działania zabezpieczenia.

Zabezpieczenie non-stop  
hydrauliczne typu Y

Solidne i niezawodne zabezpieczenie.  
Grzàdziel odlewana, cały mechanizm jest w pełni  

osłoni´ty (wewnàtrz grzàdzieli). Zastosowanie łàczników  
wraz z przegubem pozwala na bardzo wysokie 

 unoszenie korpusu (do 850 mm).  
Ci´gno zabezpieczenia zakoƒczone przegubem kulistym,  

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

 Wsparcie grzàdzieli w uchwycie korpusu  
na czterech kulkach (rozstaw kulek 130 x 200 mm)powoduje,  

˝e mo˝e si´ on odchylaç w ka˝dym kierunku  
(w gór´, w dół i na boki).

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 
pług do warunków panujàcych na polu. Kiedy korpus natrafia 
na przeszkod´ olej hydrauliczny przepływa 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 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.



ODKŁADNICE i PRZEDPŁU˚KI

mieszany

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

Listwa  

Êcinajàca

Odk∏adnica  

pó∏Êrubowa

Odk∏adnica  

a˝urowa (B3)
Odk∏adnica  

plastikowa

Odk∏adnica  

cylindryczna

SZEROKA OFERTA ODK¸ADNIC,  
DOSTOSOWUJÑCA P¸UG  
DO KA˚DYCh WARUNKóW.

Odk∏adnice opisuje 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∏adnic´ 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 mo˝emy dostosowaç pierÊ:  
wypuk∏à lub p∏askà z krojem no˝owym. 

kukurydziany

uniwersalny



KOŁA PODPOROWE i ZACZEPY

Ko∏o RJR

Zaczep sztywny  
wzmocniony (opcja)

Ko∏o RJL

Ko∏o RTT 85

Ko∏o RTTA 92

Ko∏o  

RTTL 92

Ko∏o RCRh

Zaczep sztywny (standard)

Zaczep automatyczny (opcja)

ZACZEPY
Zaczep standardowy 
(sztywny,  
automatyczny lub sztyw-
ny wzmocniony).

G∏owica obrotu 
po∏àczona z belkà zaczepowà za pomocà sworzni. 
¸atwoÊç zaczepiania oraz solidnoÊç sworzni zacze-
powych to dwa niezb´dne parametry dla komfortu 
pracy, wytrzyma∏oÊci oraz d∏ugiej ˝ywotnoÊci.

Zaczep wzmocniony RhAS (opcja)

Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach 
glebowych, wykonany z blach o wi´kszej gruboÊci. 
G∏owica z belkà zaczepowà stanowi jednà ca∏oÊç - 
po∏àczenie nieroz∏àczne (bez sworzni).

Ka˝dy zaczep posiada blokad´ 
transportowà. Na ka˝dym zaczepie 
sà dwie Êruby do s∏u˝àce do regu-
lacji kàta pochylenia p∏uga.

Tylne ko∏a podporowe:  optymalna kontrola g∏´bokoÊci pracy

Ko∏a mocowane z ty∏u ramy sà ∏atwe w regulacji i  pozwalajà na lepsze 
docià˝enie ciàgnika i wi´kszà si∏´ uciàgu Ko∏a RTTA 92 oraz RTT 85 sà 

ko∏ami podporowo-transportowymi, zmiana pozycji nast´puj´ poprzez  
prze∏o˝enie jednego sworznia. Ko∏a RL 93 i RJR sà ko∏ami podporowy-

mi; do transportu nale˝y zastosowaç dodatek transportowy.

Ka˝de ko∏o mo˝e byç wyposa˝one w opony  
o ró˝nych rozmiarach.                            .

Pozycja  
transportowa

Ka˝dy p∏ug zawie-
szany Gregoire-Besson 

wyposa˝ony mo˝e byç 
w ko∏o podporowo-trans-

portowe lub podporowe z 
dodatkiem transportowym 

pozwalajàcym na bezpiecz-
ne transportowanie p∏uga po 

drogach publicznych. Podczas 
transportu p∏ug znajduj´ si´ w 

pozycji motylkowej, zabezpieczony 
blokadà transportowà i ze zdj´tym 

∏àcznikiem górnym, co pozwala na 
odcià˝enie wieszaków ciàgnika i ∏atwe 

manewrowanie p∏ugiem.
Boczne ko∏a  
podporowe - ko∏o bli˝ej bruzdy

Montowane przed ostatnim korpusem. Kola RTTL 92 i RCRH 
sà ko∏ami podporowo-transportowymi, zmiana pozycji 
nast´puj´ poprzez  prze∏o˝enie jednego sworznia. Koło RCRH 
ma hydraulicznà regulacjà g∏´bokoÊci pracy z kabiny ciàgnika.

Ko∏a RJL jest ko∏em podpo- rowym; do transportu 
nale˝y zastosowaç dodatek transportowy.

Ko∏o RL 93



RAMIONA DO WAŁU i KROJE TALERZOWE

KRóJ TALERZOWY

RAMIONA DO WAŁU

Ârednica  
talerza  

510 mm,  
g∏adki lub  

karbowany. 
Zabezpie- 

czenie  
Êrubowe  

lub non-stop.

• montowane do g∏ównej ramy p∏uga,  
• mo˝liwoÊç zaczepienia dowolnego wa∏u,  

• ∏atwe i szybkie zaczepianie wa∏u,  
• system amortyzacji - t∏umiàcy drgania i wstrzàsy podczas pracy.

Rami´ do wału do pługa  
3- lub 4-korpusowego

Rami´ do wału do pługa  
5- lub 6-korpusowego

Rami´ do wału do pługa  
3- lub 4-korpusowego



Model Typ Głowica 
obrotu

Zabezpieczenie  
korpusów

Wyso-
kość

Rozstaw 
kor- 

pusów

Regulacja  
szerokości pracy

Ciężar (kg)
2 kor-
pusy

3 kor- 
pusy

4 kor- 
pusy

5 kor- 
pusów

6 kor- 
pusów

R 31 RC 31 typ 150 Śrubowe lekkie
160 cm
170 cm

90 cm
mechaniczna skokowa od 30 
do 45 cm/korpus (4 pozycji)

660 865 1 110 1 355 -
100 cm

mechaniczna skokowa od 35 
do 50 cm/korpus (4 pozycji)

R 41
RB 41

typ 150
Śrubowe 150 cm

160 cm
170 cm

90 cm
100 cm

mechaniczna skokowa od 30 
do 50 cm/korpus (5 pozycji)

770 1 035 1 300 1 565 -
RN 41 Non-stop mechaniczne 886 1 209 1 532 1 855 -
RY 41 Non-stop hydrauliczne 830 1 125 1 420 1 715 -

R 4

RC 4

typ 150

Śrubowe lekkie
160 cm
170 cm

90 cm
mechaniczna skokowa od 30 
do 45 cm/korpus (4 pozycji)

908 967 1 126 1 285 -
100 cm

mechaniczna skokowa od 35 
do 50 cm/korpus (4 pozycji)

RB 4 Śrubowe 150 cm
160 cm
170 cm

90 cm
100 cm

mechaniczna skokowa od 30 
do 50 cm/korpus (5 pozycji)

980 1 075 1 270  -  - 
RN 4 Non-stop mechaniczne 1 096 1 249 1 502  -  - 
RY 4 Non-stop hydrauliczne 1 040 1 165 1 390 - -

RW 4
RWC 4

typ 150

Śrubowe lekkie  
wzmocnione

160 cm
170 cm

90 cm
hydrauliczna bezstopniowa  
od 30 do 45 cm/korpus

988 1 047 1 206 1 365 -
100 cm

hydrauliczna bezstopniowa  
od 35 do 50 cm/korpus

RWB 4 Śrubowe 160 cm
170 cm

90 cm
100 cm

hydrauliczna bezstopniowa  
od 30 do 50 cm/korpus

1 060 1 155 1 350  - -
RWY 4 Non-stop hydrauliczne 1 120 1 245 1 470  - -

R 47

RC 47

typ 270

Śrubowe lekkie
160 cm
170 cm

90 cm
mechaniczna skokowa od 30 
do 45 cm/korpus (4 pozycji)

- 1 022 1 286 1 550 1 814
100 cm

mechaniczna skokowa od 35 
do 50 cm/korpus (4 pozycji)

RB 47 Śrubowe 150 cm
160 cm
170 cm

90 cm
100 cm

mechaniczna skokowa od 30 
do 50 cm/korpus (5 pozycji)

 - 1 130 1 430 1 730 -
RN 47 Non-stop mechaniczne 1 304 1 662 2 020 -
RY 47 Non-stop hydrauliczne  - 1 220 1 550 1 880 -

RW 47

RWC 47

typ 270

Śrubowe lekkie  
wzmocnione

160 cm
170 cm

90 cm
hydrauliczna bezstopniowa  
od 30 do 45 cm/korpus

- 1 277 1 436 1 595 1 910
100 cm

hydrauliczna bezstopniowa 
od 35 do 50 cm/korpus

RWB 47 Śrubowe 150 cm
160 cm
170 cm

90 cm
100 cm

hydrauliczna bezstopniowa  
od 30 do 50 cm/korpus

1 385 1 580 1 775 -
RWN 47 Non-stop mechaniczne 1 559 1 812 2 065 -
RWY 47 Non-stop hydrauliczne  - 1 475 1 700 1 925 -

R 71

RC 71

typ 270

Śrubowe lekkie  
wzmocnione

160 cm
170 cm

90 cm
mechaniczna skokowa od 30 
do 45 cm/korpus (4 pozycji)

- 1 102 1 366 1 630 1 894100 cm
mechaniczna skokowa od 35 
do 50 cm/korpus (4 pozycji)

110 cm
mechaniczna skokowa od 40 
do 55 cm/korpus (4 pozycji)

RB 71 Śrubowe
150 cm
160 cm
170 cm

90 cm
100 cm
110 cm

mechaniczna skokowa od 30 
do 50 cm/korpus (5 pozycji)

 - 1 210 1 510 1 810 2 110
RY 71 Non-stop hydrauliczne  - 1 300 1 630 1 960 2 290

RZ 71
Non-stop hydrauliczne 
wzmocnione

 - 1 330 1 670 2 010 2 350

R 7

RC 7

typ 270

Śrubowe lekkie  
wzmocnione

160 cm
170 cm

90 cm
mechaniczna skokowa od 30 
do 45 cm/korpus (4 pozycji)

- 1 072 1 336 1 600 1 864100 cm
mechaniczna skokowa od 35 
do 50 cm/korpus (4 pozycji)

110 cm
mechaniczna skokowa od 40 
do 55 cm/korpus (4 pozycji)

RB 7 Śrubowe
150 cm
160 cm
170 cm

90 cm
100 cm
110 cm

mechaniczna skokowa od 30 
do 50 cm/korpus (5 pozycji)

 - 1 180 1 480 1 780 2 080
RY 7 Non-stop hydrauliczne  - 1 270 1 600 1 930 2 260

RZ 7
Non-stop hydrauliczne 
wzmocnione

 - 1 300 1 640 1 980 2 320

RW 7

RWB 7

typ 270

Śrubowe
150 cm
160 cm
170 cm

90 cm
100 cm
110 cm

hydrauliczna bezstopniowa  
od 30 do 50 cm/korpus

 - 1 270 1 570 1 870 2 170
RWY 7 Non-stop hydrauliczne  - 1 360 1 690 2 020 2 350

RWZ 7
Non-stop hydrauliczne 
wzmocnione

 - 1 390 1 730 2 070 2 410

Ciężary pługów podane są z listwami ścinającymi oraz z kołem podporowym.

ChaRakTeRysTyka TeChniCZna  
oRaZ CiężaRy płuGóW ZaWiesZanyCh obRaCalnyCh



PROSTOTA, SKUTECZNOÂå I NIEZAWODNOÂå

www.gregoire-besson.pl

PRODUCENT:  
Gregoire-Besson S.A.
49230 Montfaucon - Montigné (Francja)

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

DEALER:

Kupujàc p∏ug Gregoire-Besson otrzymu- 
jesz nie tylko doskona∏e narz´dzie pracy, 
ale i gwarancj´ doÊwiadczonego serwi-

su i jego szybkoÊci reakcji, dost´p do 
oryginalnych cz´Êci zamiennych, facho-

we doradztwo.

Budowa naszej nowej siedziby w 2007 
roku jest dowodem naszej trwa∏ej tu 
obecnoÊci i mocnego zakorzenienia na 

rynku.




