Nesené otoèné pluhy

Nesené otoèné
pluhy

XCELSIOR/VARI FLEX

XL – pološroubovité orební tìleso pro širokou brázdu a rozdílnou
hloubku orby. Nízký tahový odpor.

Cementování polotovarù radlic.

Obohacení vnìjší vrstvy
materiálu uhlíkem.

Tvrzená ocel

XLP – pološroubovité orební tìleso s umìlohmotnou
odhrnovaèkou do organických a velmi lepivých pùd.

V Överumu se vyrábìjí opotøebitelné díly z tzv. Mucro
tvrzené oceli. Peèlivì vyválcovaná surovina je v Överumu
zušlechována vlastní metodou. Vlastnosti odhrnovacích
desek urèuje pøesný obsah uhlíku. Polotovary
odhrnovacích desek jsou 24 hodin obohacovány uhlíkem v
peci s vysokou teplotou, který vniká do povrchových vrstev
materiálu. Následující tepelnou úpravou je docílena velmi
tvrdá povrchová vrstva s bezešvým pøechodem k
houevnatému jádru.
Orební tìleso z Överumu je výsledek moderního
projektování a vysokých øemeslných dovedností.
Orební tìleso XL se chová skvìle v rùzných pùdních
podmínkách. Otáèivý pohyb seøíznuté skývy byl tak
nastaven, e je garantována minimální spotøeba energie.
Potøeba tahové síly je nízká v porovnání k šíøce brázdy,
která je vyadována pro široké pneumatiky traktoru.
Jednoduchý tvar, vhodné sestavení znamenají niší ceny
dílù a menší opotøebení. Toto jsou opravdové úspory.
Vylepšený systém jištìní
Nové pluhy z Överumu s plynohydraulickým jištìním mají
podstatnì vyšší výšku vychýlení orebního tìlesa. Špice
orebního tìlesa se mùe vychýlit a o 50 cm vertikálnì
oproti pracovní pozici.
Odpor potøebný k vychýlení orebního tìlesa je lehce
nastavitelný pomocí hydrauliky traktoru na rùzné typy pùd.
Maximální poèáteèní odpor byl pro nové plynohydraulické
jištìní zlepšen. Potøebná síla je pøi vychýlení orebního
tìlesa sniována. Tímto úèinným zpùsobem jsou šetøeny
všechny konstrukèní èásti.

XU – universální orební tìleso pro šíøku zábìru do 50 cm.

XS – prutové orební tìleso, dobrá drobivost v rùzných typech pùd.

UC – universální orební tìleso pro šíøku zábìru do 40 cm.

P kp
2000

1500

1000

500

Max

+46%

Systém plynohydraulického jištìní se zlepšenou
geometrií pohybu orebního tìlesa.
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BX 380 H je bezproblémovì zvednutelný a lehce manipulovaný.
To platí také pro traktory s niší zvedací silou.

BX 380 H s orebními tìlesy XL, odpruenými krojidly a pøedradlièkami EG.

Överum BX
Serie BX je øada 2- a 4-radlièných otoèných pluhù s
nízkou potøebou zvedací síly. Centrální èásti pluhu jsou
vyrobeny z jakostní, tvrzené, švédské oceli, èím je
dosaena vysoká pevnost v porovnání k váze pluhu.
Tìištì pluhu se nachází blízko u traktoru, èím je dána
nízká potøeba zvedací síly.
BX-pluhy jsou vyrábìny se spodním otáèením. Orební
tìlesa se otáèejí pod rámem a opìrné kolo po otoèení
pluhu vykývne do nové pracovní polohy.
Kotouèová krojidla mohou být namontovány na všech
orebních tìlesech.
BX-F je oznaèení pluhù jištìných støiným šroubem.
BX-H je oznaèení pluhù s plnoautomatickým plynohydraulickým jištìním. Tento systém jištìní lze nastavit
na rùzné pùdní podmínky pomocí hydrauliky traktoru.
Mnoho testù prokázalo, e pluhy Överum vyadují menší
tanou sílu. To znamená úsporu energie, menší prokluz
a vyšší výkon.
Lehce demontovatelná rozporka rychlozávìsu znamená
jednoduchou manipulovatelnost a vìtší bezpeènost.
Zábìr orebního tìlesa lze nastavit ve 3 rùzných stupních
a tím dosáhnout optimálního seøízení v rùzných
podmínkách
Separátní dorazové šrouby na pravé a levé stranì
umoòují snadné vertikální seøízení na poli. Pøi
nastavení pravé strany není levá aktivována. To platí i
pro opaènou stranu.

BX 490 F s pøedradlièkami EM. Kadý element je jištìn støiným šroubem.

Tím, e se orební tìlesa otáèí pod rámem pluhu, je tìištì blíe k
traktoru, a k otoèení pluhu staèí menší zvedací síla.

Rychlozávìs pro jednodušší a
bezpeènìjší pøipojení.

Technická data
model

BX 280 H
BX 380 H
BX 290 F
BX 390 F
BX 490 F

poèet
radlic

zábìr
v cm

2
3
2
3
4

60-80
90-120
70-90
105-135
140-180

Nastavení šíøky zábìru ve tøech
stupních.

hmotnost v kg*

vzdálenost radlic
v cm

výška rámu
v cm

poèet moných
kotouèových
krojidel

doporuèený
výkon traktoru v PS

potøebná
zvedací
síla v N

760
970
620
780
940

80
80
90/100
90/100
90

75
75
75
75
75

2
3
2
3
4

50-90
70-120
50-90
70-120
70-120

16000
21000
15000
17000
19000

* výbava: opìrné kolo, pár kotouèových krojidel, noová krojidla

konstrukèní zmìny vyhrazeny
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CX 490 H s pøedradlièkami EM. Vzdálenost orebních tìles 90 nebo 100 cm zaruèuje dostateèný prostor pro efektivní práci pøedradlièek.

Överum CX
Xcelsior CX pluhy mají koncepci rámu øešenou modulovým
zpùsobem. To umoòuje, e všechna zatíení jsou
rozloena rovnomìrnì po celé délce pluhu. Pluhy Xcelsior
CX mají jednoduché, logické seøizovací prvky a vyrábìjí se
z jakostních ocelí pro spolehlivou práci i v tìších
podmínkách.
Velká vzdálenost orebních tìles a vysoká svìtlost rámu
zaruèují efektivní práci pøedradlièek nebo zaklápìèù
rostlinných zbytkù pøi hubení plevelù a zaorávání slámy.
Hmotnost pluhu pøi otáèení pøebírá vysoce
dimenzovaná otoèná osa.
Smìr otáèení orebních tìles je u øady Xcelsior CX
volitelný. Pokud je pluh vybaven ramenem pìchu nebo
integrovaným kultivátorem NIVELL musí být pouito
horní obracení. Potøebná zvedací síla se zvýší o cca
10%.
Pluhy Överum Xcelsior mají rychlozávìs pro snadné a
bezpeèné pøipojení k traktoru.
Seøízení Xcelsior CX modelù je jednoduché. Spoèívá v
nastavení dvou dorazových šroubù vertikálního
seøízení, jednoho pohybového šroubu pro seøízení linie
tahu a nastavení zábìru 1. orebního tìlesa (mechanicky
nebo hydraulicky).
Zábìr orebního tìlesa lze nastavit na tøi rozdílné šíøky
jedním šroubem. Tak lze pluh pøizpùsobit místním
podmínkám.
Nastavení hloubky orby se provádí bez montáního
náøadí. Velký prùmìr opìrného kola zaruèuje nízký
valivý odpor. Pomocí hydraulického tlumièe je docíleno
rázuprostého otáèení pluhu.
Metodou CAD/CAM byla vyprojektována orební tìlesa,
která zaruèují vynikající výkon s nízkou spotøebou tané
síly a nízkými náklady opotøebitelných dílù.

CX 390 H s pološroubovitými orebními tìlesy XL a pøedradlièkami EG.

Pøi horním obracení, kdy se orební tìlesa otáèí nad rámem, je potøeba
vyšší zvedací síla ne pøi spodním otáèení (viz strana 3).

Pøíèné zajištìní pro pøepravu.
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Rychlozávìs pro snadné a bezpeèné
pøipojení.

CX 490 H s integrovaným kultivátorem Nivell. Orba a kultivace v jedné pracovní operaci.

Xcelsior CX-F, 3-4 radlièné pluhy jištìné støiným
šroubem
Potøebná zvedací síla je velmi nízká, protoe tìištì leí
velmi blízko u traktoru.
Všechny orební tìlesa a pøedradlièky jsou proti pøetíení
jištìny lehce vymìnitelným støiným šroubem.
Modely se vzdáleností orebních tìles 100 cm
Vzdálenost orebních tìles 100 cm a svìtlost rámu 75
nebo 80 cm znamenají extra vysokou prùchodnost a
umoòují nasazení kotouèových krojidel na všech
orebních tìlesech.
Kotouèová krojidla jsou jednotlivì seøizovatelná
stranovì a hloubkovì tak, aby byla umístìna tam, kde je
vyadován nejvìtší øezný úèinek.

CX 590 F se zaklápìèi rostlinných zbytkù a boèní montáí kombi kola.

Xcelsior CX-H, jištìní „Non-stop“
Systém plynohydraulického jištìní lze lehce pøizpùsobit
všem pùdním podmínkách. Tlak v soustavì pluhu
nastavíme centrálnì pomocí hydrauliky traktoru. Niší
tlak se pouívá v lehèích pùdách. V tìších pùdách je
nutno nastavit vyšší tlak, aby se zamezilo vyhlubování
pluhu na základì vyššího odporu pùdy.
Odpor orebního tìlesa je nejvìtší v pracovní poloze. Pøi
zvìtšujícím se vychýlení klesá odpor. Tento prùbìh silové
køivky redukuje zatíení pøenášená na pluh a traktor.
Xcelsior CX mohou být dodávány pro delší pøepravní
vzdálenosti s kombi kolem a pøíèným zajištìním. Kombi
kolo se pøestaví do pøepravní polohy a táhlo 3. bodu se
umístí v podélném otvoru závìsu pluhu.
Profil rámu se v pøední èásti rozšiøuje, protoe zde se pùsobící síly sèítají.
Pracovní zábìr lze nastavit ve 3 stupních.

Technická data
model

hmotnost v kg*

vzdálenost radlic
v cm

výška rámu
v cm

poèet moných
kotouèových
krojidel

doporuèený
výkon traktoru v PS

potøebná
zvedací
síla v N

105-135
120-150
140-180
160-200

1060
1070
1280
1300

90
100
90
100

75/80
75/80
75/80
75/80

3
3
4
4

70-110
70-110
90-150
90-150

25000
29000
34000
39000

105-135
120-150
140-180
160-200

940
950
1110
1120

90
100
90
100

75/80
75/80
75/80
75/80

1
3
1
4

60-100
60-110
70-120
70-120

15000
22000
25000
30000

poèet
radlic

zábìr
v cm

CX 390 H
CX 3100 H
CX 490 H
CX 4100 H

3
3
4
4

CX 390 F
CX 3100 F
CX 490 F
CX 4100 F

3
3
4
4

* výbava: opìrné kolo, pár kotouèových krojidel, noová krojidla

konstrukèní zmìny vyhrazeny
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Vari Flex CX 490 H s plynule mìnitelnou šíøkou zábìru orebního tìlesa od 30 do 50 cm

Överum Vari Flex CX
Överum Vari Flex CX je nová generace nesených otoèných
pluhù støední tøídy pro traktory do 150 koní. Tato øada
obsahuje 3- nebo 4-radlièné pluhy jištìné støiným
šroubem nebo plynohydraulicky.
Zábìr orebního tìlesa lze nastavit hydraulicky v rozsahu
30-50cm. Otoèný bod pro nastavení zábìru leí v tahové
linii slupice. To sniuje nastavovací sílu a opotøebení.
Hydraulické nastavení šíøky zábìru pluhu je mono
spojit s hydraulickým nastavením zábìru 1.orebního
tìlesa. Obì funkce lze slouèit v tzv. Master/Slave
systému. Tímto spojením funkcí lze dosáhnout
automatického nastavení šíøky brázdy na všech
orebních tìlesech. Pøepnutím magnetického ventilu lze
pak ovládat pouze 1.orební tìleso.
Regulací zábìru orebního tìlesa lze orbu pøizpùsobit
rùzným pùdním podmínkám. Širší brázda znamená
vyšší plošný výkon a tím niší energetické náklady. Proto
je dùleité mít správnì seøízenou šíøku zábìru orebního
tìlesa pro kadý typ pùdy.
Všechny pohyblivé èásti nastavení zábìru jsou
konstrukènì øešeny vymìnitelnými pouzdry a
maznicemi. Mazání sniuje potøebu tané síly a chrání
pøed korozí a zneèištìním (prachem).
Za tepla zpracovávaný hlavní rám a ostatní konstrukèní
prvky dodávají øadì Vari Flex CX vyšší pevnost v pomìru
k váze pluhu.

Všechny pohyblivé body zmìny zábìru jsou opatøeny vymìnitelnými
pouzdry a maznicemi.

Precizní zpracování a hlavní rám z tvrzené oceli dávají pluhùm dlouhou
ivotnost.
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Vari Flex CX 580 H s hydraulicky mìnitelnou šíøkou zábìru od 1,5 do 2,5 m.

Smìr otáèení pluhu lze zvolit. Standartnì je øada Vari
Flex CX dodávána s tzv. spodním otáèením. To
znamená, e se orební tìlesa otáèí pod rámem tak, e je
zaruèena dobrá svìtlost i u traktorù s niší zvedací silou.
Otáèení orebních tìles nad rámem je nutné pøi orbì s
drobícím pìchem nebo integrovaným kultivátorem
Nivell. V tìchto pøípadech se doporuèuje, aby 4-radlièné
pluhy byly vybaveny hydr.válcem podélného vyrovnání
(viz výbava na pøání).
Správné seøízení tahové linie eliminuje všechny boèní
síly. Tím je tahová linie optimalizovaná.
Vari Flex CX je øada výkonných pluhù støední tøídy s
dlouhou ivotností.

Vari Flex CX 490 F s kotouèovými krojidly a pøedradlièkami EG. Orební
tìlesa a pøedradlièky jsou jištìny støiným šroubem.

Pohybovým šroubem lze nastavit
ideální tahovou linii, aby byly
eliminovány všechny boèní síly.

Technická data
model

poèet
radlic

zábìr
v cm

Vari Flex CX 390 H
Vari Flex CX 3100 H
Vari Flex CX 490 H
Vari Flex CX 4100 H

3
3
4
4

Vari Flex CX 390 F
Vari Flex CX 3100 F
Vari Flex CX 490 F
Vari Flex CX 4100 F

3
3
4
4

Dvojèinný hydraulický válec pro
podélné vyrovnání.

poèet moných
kotouèových
doporuèený
krojidel
výkon traktoru v PS

potøebná
zvedací
síla v N

hmotnost v kg*

vzdálenost radlic
v cm

výška rámu
v cm

90-150
90-150
120-200
120-200

1140
1150
1370
1380

90
100
90
100

75
75
75
75

3
3
4
4

70-120
70-120
90-150
90-150

26000
30000
35000
40000

90-150
90-150
120-200
120-200

990
1000
1190
1200

90
100
90
100

75/80
75/80
75/80
75/80

3
3
4
4

60-100
60-100
70-120
70-120

16000
23000
26000
31000

* výbava: opìrné kolo, pár kotouèových krojidel, noová krojidla

konstrukèní zmìny vyhrazeny
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Vari Flex DX 590 H. Výkonný pluh s hydraulicky mìnitelnou šíøkou zábìru.

Överum Vari Flex DX
Vari Flex DX je øada nesených otoèných pluhù 4- a 5radlièných s hydraulicky mìnitelným zábìrem v rozsahu
30-50 cm. Tyto pluhy jsou vhodné pro traktory od 120-160
koní a mohou být jištìny plynohydraulicky „Non-stop“ nebo
støiným šroubem.
Pøed obracením je pluh válcem podélného vyrovnání
pøestaven do osy otáèení a po otoèení pluhu se zábìr
automaticky nastaví na pùvodní hodnotu. Pro pøepravu se
pluh aretuje v pøíèné poloze a kombi kolo se pøestaví do
pøepravní polohy.
Seøízení pluhu Vari Flex je jednoduché. Vertikální
seøízení provádíme na sobì nezávislými šrouby bez
montáního náøadí. Tahovou linii lze lehce seøídit tak, e
pluh není fixován spodními rameny hydrauliky traktoru.
Pracovní hloubku nastavíme pomocí dorazù kombi kola
také bez montáního náøadí.
Šíøka zábìru orebního tìlesa je hydraulicky plynule
mìnitelná od 30 do 50 cm. Hydraulické nastavení zábìru
lze doplnit o hydraulické nastavení zábìru 1.orebního
tìlesa. Obì funkce lze slouèit v tzv. Master/Slave
systému. Tímto spojením funkcí lze dosáhnout
automatického nastavení šíøky brázdy na všech
orebních tìlesech. Pøepnutím magnetického ventilu lze
pak ovládat pouze 1.orební tìleso.
Všechny prvky vario systému jsou øešeny modulovým
zpùsobem a mají vymìnitelná pouzdra.
Díky nastavení zábìru mùe být pluh nasazen v rùzných
podmínkách. Èím vìtší je zábìr, tím vìtší je výkon na 1
litr paliva. Nejpøíznivìjší zábìr pro nejlepší orbu je
snadno zjistitelný.

Vari Flex DX 690 F jištìný støiným šroubem. Pracovní zábìr je
hydraulicky nastavitelný od 1,8 do 3,0 m.

Dvojèinný hydraulický válec podélného vyrovnání registruje nastavený
zábìr. Tahovou linii lze mechanicky nastavit tak, e boèní síly jsou
eliminovány a pluh je lehce taitelný.

Automatické staení zábìru na
minimální hodnotu zaruèuje bezproblémové obracení. Po obrácení
se opìt nastaví pùvodní zábìr.
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Bìhem obracení pluhu je kývavý
pohyb kola brdìn 3-stupòovou
brzdou.

Vari Flex DX 490 H s vyšší svìtlostí a velkou prùchodností.

Kombi kolo u Vari Flex DX je umístìné vzadu u
posledního orebního tìlesa. Tato pozice spoleènì se
spodními rameny traktoru garantuje rovnomìrnou
hloubku orby i ve zvlnìném terénu. Pøíznivé je také
dotìování zadní nápravy traktoru a to i ve vlhèích
podmínkách. Pøi zmìnì zábìru se kombi kolo pøestaví
automaticky.
Bìhem obracení pluhu je kývavý pohyb kola brdìn
patentovanou 3-stupòovou brzdou. Pokud je v lepivých
pùdách kolo tìší, pak jsou rázy úèinnì tlumeny.
Pøestavení do pøepravní polohy je jednoduché. Po
odjištìní kola a jeho otoèení o 90° se kolo automaticky
zajistí v pøepravní poloze. Nesený
pluh je tedy
pøepravován jako polonesený.
Pluhy Vari Flex DX se dodávají také o svìtlosti 80 cm.
Tyto modely mají vìtší prùchodnost a jsou
doporuèovány pøi vìtším mnoství
posklizòových
zbytkù.

Tìištì leí blízko u traktoru, èím je redukována zvedací síla.

Nové kombi kolo je lehce pøestavitelné do pøepravní polohy.

Technická data
model

Vari Flex DX 490 H
Vari Flex DX 590 H
Vari Flex DX 490 F
Vari Flex DX 590 F

poèet
radlic

zábìr
v cm

4
5
4
5

120-200
150-250
120-200
150-250

hmotnost v kg*

vzdálenost radlic
v cm

výška rámu
v cm

1610
1920
1430
1700

90
90
90
90

75/80
75/80
75/80
75/80

* výbava: kombi kolo, pár kotouèových krojidel, noová krojidla

poèet moných
kotouèových
doporuèený
krojidel
výkon traktoru v PS
1
1
1
1

100-150
130-160
100-150
120-160

potøebná
zvedací
síla v N
40000
50000
37000
43000

konstrukèní zmìny vyhrazeny
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Xcelsior DX 590 H s pøedradlièkami EG.

Överum Xcelsior DX

Øada pluhù Xcelsior DX je dimenzovaná øada nesených
otoèných pluhù pro silnìjší traktory a orbu v tìších
podmínkách. Moderní design a vynikající zpracování jsou
hlavními pøednostmi tìchto pluhù.
Rozporka rychlozávìsu mùe být umístìna ve dvou
rùzných výškách pro správné dotìování traktoru.
Osa otáèení o prùmìru 150 mm s jehlièkovým loiskem
rovnomìrnì rozdìluje síly pøi obracení pluhu.
Rámy Xcelsior DX mají klínovitý tvar. Šíøe se zvìtšuje s
pùsobícími silami na pluh.
Hydraulický válec podélného vyrovnání zajišuje
obracení pluhu s dostateènou svìtlostí.
Xcelsior DX-pluhy jsou lehce seøizovatelné.
Pohybovým šroubem na válci podélného vyrovnání lze
tahovou linii optimálnì nastavit a tím lze potøebu tahové
síly optimalizovat pro rùzné orební podmínky. Vertikální
seøízení se provádí levým a pravým dorazovým šroubem
bez pouití montáního náøadí.
Kombi kolo se dodává ve dvou provedeních. Pokud je
kolo umístìno vzadu je dotìování traktoru a
nastavování hloubky orby nejideálnìjší. Druhá monost
je kombi kolo umístìné u hlavního rámu (boèní montá),
jeho pozici lze mìnit dle potøeby. Pøedností je velká
pneumatika, která zajišuje dobrý kontakt s podlokou a
nízký valivý odpor.
Överum Xcelsior DX pluhy jsou pøepravovány v tzv.
pøíèné poloze. Pluh se zajistí na otoèné hlavì a kombi
kolo se pøestaví z pracovní do pøepravní polohy.
Šíøka zábìru je nastavitelná ve 3 stupních a mùe tím být
pøizpùsobena rùzným podmínkám.

Velký prostor na profilu slupice
umoòuje prùchodnost velkého
mnoství posklizòových zbytkù.

Xcelsior DX 4100 F s velkou prùchodností a pøedradlièkami EM.

Technická data
model

hmotnost v kg*

vzdálenost radlic
v cm

výška rámu
v cm

poèet moných
kotouèových
krojidel

doporuèený
výkon traktoru v PS

potøebná
zvedací
síla v N

140-180
160-200
175-225
200-250

1510
1530
1820
1840

90
100
90
100

75/80
75/80
75/80
75/80

4
4
5
5

120-150
120-150
140-160
150-170

40000
43000
50000
57000

160-200
175-225
200-250

1350
1590
1610

100
90
100

75/80
75/80
75/80

4
1
5

120-150
120-160
150-170

35000
40000
45000

poèet
radlic

zábìr
v cm

DX 490 H
DX 4100 H
DX 590 H
DX 5100 H

4
4
5
5

DX 4100 F
DX 590 F
DX 5100 F

4
5
5

* výbava: kombi kolo, pár kotouèových krojidel, noová krojidla

10

Závìs 3. kategorie, otoèná osa o
prùmìru 150 mm, rychlozávìs a
válec podélného vyrovnání.

konstrukèní zmìny vyhrazeny

Pøíslušenství
Pøedradlièka EG vhodná na zelenou Pøedradlièka EP s umìlohmotnou
odhrnovaèkou vhodnou do velmi
hmotu. Dobøe pracuje v kombinaci
lepivých pùd.
s noovým nebo kotouèovým
krojidlem.

Pøedradlièka EM. Pro velké mnoství Zaklápìè rostlinných zbytkù. Dobøe
zaklápí slámu, není vhodný do
posklizòových zbytkù. Dobøe
pracuje také v kombinaci s noovým lepivých pùd.
krojidlem.

Noové krojidlo. Nízká hmotnost a
dobrá prùchodnost.

Pevné kotouèové krojidlo.
Prùmìr 450 nebo 500 mm hladké
nebo 500 mm zvlnìné

Kyvné ocelové opìrné kolo.
Prùmìr 500 mm, šíøka 160 mm.

Kyvné opìrné kolo s pneu 7,00 x 12. Kombi kolo pro seøízení hloubky a
Prùmìr 645 mm, šíøka 182 mm.
pro pøepravu, 10,00 x 12.
Prùmìr 710 mm, šíøka 264 mm.

Kombi kolo pro Xcelsior DX. Zadní
montá. Rozmìry 10,5 x 16.
Prùmìr 755 mm, šíøka 275 mm.

Kombi kolo pro Xcelsior DX.
Boèní montá. Prùmìr 755 mm,
šíøka 275 mm.

Hydraulické nastavení zábìru
1.orebního tìlesa u øady BX.

Tlakový regulátor hydraulického
jištìní. Ovládání z traktoru.

Rameno pìchu pro Xcelsior CX a
DX. Dvojitý gumový tlumiè rázù.

Rameno pìchu pro Vari Flex CX a Integrovaný kultivátor Nivell.
DX. Dvojitý gumový tlumiè rázù.

Odpruené kotouèové krojidlo.
Prùmìr 450 nebo 500 mm hladké
nebo 500 mm zvlnìné.

Brázdový nù pro široké pneumatiky
traktoru.

Kombi kolo pøedsazené do pøedu.
Prùmìr 710 mm, šíøka 264 mm.

Hydraulické nastavení zábìru
1.orebního tìlesa CX / DX.
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Moderní prùmysl pracuje moderními metodami

Änderungen vorbehalten.

Ve vývoji pracují konstruktéøi s poèítaèi v trojrozmìrných
dimenzích. Kadý detail je koncipován nejen ve svém
budoucím tvaru, ale je i provìøen z hlediska kontaktu
(pohybu a odporu) s jinými èástmi. Tak jsou všechny funkce
a pohyby testovány pøed vyrobením prvního prototypu.
Øídící jednotka EDV navrhne model s odpovídajícími
elementy. Kdy napøíklad model pluního tìlesa odpovídá
pøedstavám konstruktérù, zaènou se projektovat nástroje k

výrobì pluního tìlesa. Výpoèetní technika dále
zpracovává informace, které nástroje pouít k tváøení a
tepelnému zpracování. Pøes veškerou moderní technologii
jsou všechny nové produkty samozøejmì testovány v
laboratoøích a orebních testech.
Koncentrace na vývoj produktù pøedstavuje solidní základ
do budoucnosti a udìluje pluhùm Överum kvalitu, sílu a
preciznost.
Överums Bruk AB je souèástí koncernu Kongskilde
Industrie A/S, významného producenta strojù na
zpracování pùdy a setí.

VÝROBCE:

DOVOZCE:

Överums Bruk AB
590 96 Overum
Sweden

Pekass spol. s r.o.
Pøátelství 987
Praha 10 Uhøínìves
CZ 104 00

www.overums-bruk.se

Tel.: 272 705 789, 272 702 301
Fax: 272 705 910
www.pekass-cr.cz
E-mail: vedral@pekass-cr.cz

101002147 EXP/TR/PLOUGHS/BRO/0803 Jannerup offset a/s

Kombinace moderní výpoèetní techniky a øemeslných
dovedností s ohledem na materiál, zušlechování a tvrzení
tvoøí klíè úspìchu pluhù Överum.

