
P¸UGI
JEDNOKO¸OWE 

 SPMF i SPML 

PROSTOTA, SOLIDNOÂå I NIEZAWODNOÂå

od 5 do 8 korpusów
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www.gregoire-besson.pl



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

upra-wiaç gleb´. Robimy to od 200 lat. Nasze 
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 wy-
kazaç si´ umiej´tnoÊcià s∏uchania miejscowych 
fachowców, rozumienia i dostosowania si´ do ich 
potrzeb, a wreszcie zaoferowania konkretnego, 
niezawodnego i skutecznego rozwiàzania.

GRÉGOIRE-BESSON
SPECJALISTA OD UPRAWY GLEBY



S¸OWO CZ¸OWIEKA
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.

Gregoire-Besson – rozwijamy si´ razem z Wami!

Gregoire-Besson dzisiaj to:
2900 p∏ugów rocznie (25% rynku francuskiego)
900 bron talerzowych rocznie 
     (20% rynku francuskiego)
4 fabryki we Francji 
50% 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



SPMF COMPACT  

Rama Compact pozwala zamontowaç koła o du˝ej Êrednicy 
(1093 lub 1220 mm), które całkowicie pokrywajà si´ 
z ostatnim korpusem podczas orki (w wersjach n+1) 
– koło toczy si´ po powierzchni pola, 
która b´dzie zaorana przez ostatni korpus.

Wymiary ramy 180x180x10 mm oraz specjalny profil w kształcie litery Z 
pozwolił na zamontowanie koła jak najbli˝ej ramy. 

Dzi´ki temu obni˝ono Êrodek ci´˝koÊci pługa, co znacznie ułatwia jego obrót 
i ogranicza napr´˝enia działajàce na pług.

Mo˝liwoÊç doło˝enia korpusu dodatkowego  
zarówno na poczàtku, jak i na koƒcu ramy.

SPMF: p∏ug do orki w bruêdzie
SPML: p∏ug do orki poza bruzdà lub w bruêdzie



NOWA GENERACJA P¸UGÓW

Zaczep p∏uga

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

Pługi SPMF/SPML 
sà wyposa˝one  

w zaczep sztywny 
kat. III i IV

Zaczep 
pługa 

oraz 
mecha-

nizm obrotu 
połàczono za 
pomocà kar-

dana – mocne-
go, wykonanego  

z pełnego od-
lewu. Połàczenie 

takie pozwala  
na uzyskanie bardzo 

du˝ego kàta skr´tu 
110°.

 
Kardan mo˝e byç opcjonalnie 

wyposa˝ony w system docisku 
(siłownik hydrauliczny),  

który powoduje zmniejszenie sił 
działajàcych na górny sworzeƒ 
zaczepu trójpunktowego pod-

czas orki i tym samym docià˝yç 
przód ciàgnika tzn. zwi´kszyç 
przyczepnoÊç przednich kół 

nap´dowych. 

System ten pozwala na 
ograniczenie poÊlizgu 

kół przednich ciàgnika 
nawet do 30%. Podczas 

transportu słu˝y jako 
amortyzator zaczepu.

Mechanizm obrotu koło z´bate - listwa z´bata. Mechanizm ten jest stosowany we 
wszystkich pługach półzawieszanych ju˝ od 20 lat i jest bardzo ceniony przez klientów, 
dzi´ki prostocie, trwałoÊci, solidnoÊci i niezawodnoÊci.

Dwa du˝e siłowniki o Êrednicy 150 mm pozwalajà na jednostajny obrót pługa  
bez szarpni´ç.

Âruby regulacji pochylenia p∏uga.



REGULACJE

Standardowo pługi wyposa˝ane sà w koło o du˝ej Êrednicy.  
Do wyboru:  koło 400/70x20 z protektorem rolniczym  
  (szerokoÊç 400 mm, Êrednica 1093 mm)  
          lub opcja koło 440/70x24 z protektorem rolniczym  
  (szerokoÊç 440 mm, Êrednica 1220 mm).

Koła o du˝ej Êrednicy pozwalajà na precyzyjnà regulacje gł´bokoÊci orki 
niezale˝nie od panujàcych warunków glebowych. 

Si∏ownik podnoszenia p∏uga przy 
kole jest wyposa˝ony w amortyzator 
hydropneumatyczny, który pozwala 

t∏umiç drgania podczas transportu  
i wyd∏u˝yç ˝ywotnoÊç p∏uga. 

Regulacj´ gł´bokoÊci orki 
dokonuje si´ za pomocà  
Êruby regulacyjnej. 

PROSTA I PRECYZYJNA REGULACJA GŁ¢BOKOÂCI ROBOCZEJ



ZABEZPIECZENIA

Solidne i niewymagajàce zabezpieczenie. Grzàdziel odlewana, 
cały mechanizm znajduje si´ w jej wn´trzu.  
Zastosowanie spr´˝yn o odpowiedniej charakterystyce pozwa-
laja na absorbowanie wstrzàsów oraz szybki powrót do pozycji 
pierwotnej. Połàczenie mechanizmu z uchwytem korpusu za 

pomocà prze-
gubu poz-wala 
na jego wysokie 
podnoszenie 
podczas działa-
nia zabezpiecze-
nia.

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). Wsparcie grzàdzieli w uchwycie  
korpusu na czterech kulkach powoduje, ˝e mo˝e si´ on odchylaç 

w ka˝dym kierunku (w gór´, w dół i na boki).
Ci´gno zabezpieczenia zakoƒczone przegubem kulistym, dzi´ki czemu 

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

Rozstaw kulek 130 x 200 mm

Zabezpieczenie korpusów 
Êrubowe typu B

Grzàdziele odlewane – zabez-
pieczenie przeznaczone dla gleb 

niezakamienionych. Dzia∏ajàce 
zabezpieczenie Êcina dwie Êruby.  

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

Zabezpieczenie non-stop mechaniczne typu N

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

Majàc mo˝liwoÊç zmiany ciÊnienia 
w akumulatorze gazowo-hy-

draulicznym mo˝emy w ka˝dej 
chwili dostosowaç pług do 
warunków panujàcych na 

polu. Kiedy korpus natrafia 
na przeszkod´ olej  

hydrauliczny przepły-
wa do akumulatora 

spr´˝ajàc w nim azot. 
Po omini´ciu prze-

szkody 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.

Ci´gno zabezpieczenia zakoƒczone przegubem 
kulistym, dzi´ki czemu zarówno ci´gno jak i 

uchwyt  
mocujàcy korpusu do ramy wolno si´ zu˝ywajà.



PROSTE i PRECYZYJNE

HYDRAULICZNA REGULACJA SZEROKOÂCI PIERWSZEJ SKIBY

REGULACJA SZEROKOÂCI ROBOCZEJ

Regulacj´ szerokoÊci pierwszej skiby dokonu-
je si´ za pomocà siłownika hydraulicznego. 

Szeroki zakres regulacji (50 cm) pozwala 
na całkowite schowanie pierwszego kor-
pusu p∏uga za oponà ciàgnika w trud-
nych warunkach oraz ork´ ciàgnikiem 
o szerokim rozstawie kó∏.

System vario (SPW9)  
hydrauliczna, bezstopniowa regulacja 

szerokoÊci roboczej
Bezstopniowa regulacja szerokoÊci roboczej pozwala na 
dostosowanie szerokoÊci orki do zmiennych warunków 

glebowych. Dzi´ki temu rozwiàzaniu mo˝liwe jest tak˝e 
ustawienie szerokoÊci roboczej w zale˝noÊci od szerokoÊci pasa 

pozostajàcego do zorania na skraju pola, poprawienie zdeformo-
wanej bruzdy, utrzymanie linii na terenach pochyłych, usuni´cie 
resztek roÊlinnych, gdy zapchychajà one pług, przez maksymalne 

otwarcie korpusów. 

System ten oparty jest na podwójnym ci´gle zewn´trznym łàczàcym 
poszczególne korpusy pługa. Mo˝na wi´c jednoczeÊnie zmieniaç 

ustawienie szerokoÊci roboczej wszystkich korpusów nawet podczas orki 
(siłownik odpowiedzialny za zmian´ szerokoÊci roboczej o Êrednicy 150 

mm) oraz w łatwy sposób zamontowaç i zdemontowaç dodatkowy korpus.

Regulacj´ szerokoÊci roboczej ka˝dego korpusu 
dokonuje si´ poprzez przestawienie  
w odpowiednia pozycj´ uchwytu korpusu (pi´ç 
otworów – 30, 35, 40, 45 i 50 cm na korpus) 
i zablokowanie go Êrubà.



ODK¸ADNICE, PRZEDP¸U˚KI

Odk∏adnica  

cylindryczna (C16S)
Odk∏adnica  

pó∏Êrubowa 
(AR8HLMb)

Odk∏adnica  

a˝urowa (B3)

Odk∏adnica  

plastikowa

uniwersalnykukurydzianymieszany

SZEROKA OFERTA  
OdK¸AdNIC, 
dostosowujàca p∏ug   
do ka˝dych warunków.
Odk∏adnice opisuje jej d∏ugoÊç i  kszta∏t. By móc dostoso-
waç 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 (oprócz a˝urowej) mo˝emy 
dostosowaç pierÊ: krojàcà lub p∏askà z krojem 
no˝owym. 

listwa  
Êcinajàca

KRÓJ TALERZOWY

RAMI¢ dO WA¸U

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

Ârednica talerza 510 mm, g∏adki lub karbowany 
zabezpieczenie Êrubowe lub zabezpieczenie non-stop



DEALER:
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CHARAKTERYSTYKA

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

Gregoire-Besson Polska
Kowanówko, ul. Obornicka 1a
64-600 OBORNIKI WLKP
tel. 61 29 77 531, tel. kom. 603 138 568  
fax 61 29 72 262
e-mail:gbesson@poczta.onet.pl 
www.gregoire-besson.pl

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model SPMF pług do orki w bruêdzie

Model SPMF p∏ug do orki poza bruzdà lub w bruêdzie

Rama 180 x 180 x 10 mm

IloÊç korpusów 5 6 7 8

Rozstaw korpusów 100 lub 114 cm

WysokoÊç pod ramà (przeÊwit) 73 lub 78 cm

Zabezpieczenie korpusów

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

non-stop hydrauliczne wzmocnione (Z)

SzerokoÊç pracy
Dla rozstawu 100 cm: 5 pozycji (od 30 do 50 cm)

Dla rozstawu 114 cm: 5 pozycji (od 35 do 55 cm)

Opcja: hydrauliczna regulacja szerokoÊci roboczej (vario)

Masa 2500 kg 2800 kg 3100 kg 3400 kg


