
Prelucrare sol

Plugurile Optim
Gama de pluguri reversibile OPTIM, este concepută pentru a optimiza operațiunea de arat, 

permițând scăderea cu aproximativ 30% a costurilor de mentenanță a utilajelor și o perioadă mai 

lungă de amortizare a investiției, în condițiile unei eficiențe crescute în lucru.



 Mențin o structură de înaltă calitate a solului și încorporează eficient resturile vegetale 

 Sistem de siguranță cu șurub de forfecare care asigură protejarea componentelor trupiței la 
supraefort

 Ușurință și rapiditate la trecerea din poziția de lucru în poziția de transport

 Lățimea de lucru se reglează din tiranții plugului, cu posibilitatea adaptării plugului pe diferite 
tipuri de sol și în toată perioada anului, pentru realizarea unei arături de bună calitate.

 Manevrabilitate și fiabilitate foarte bună

 Realizează o arătură uniformă fără coame și șanțuri

 Adâncime de lucru reglabilă până la 0.35 cm   

 Forma elicoidală a trupițelor permite o productivitate mai mare și un consum scăzut în cadrul 
operațiunii de arat

Roata de sprijin 
pentru reglarea 
adâncimii de lucru 
și transport. 

Trupița răstoarnă 
brazda și 
încorporează 
resturile vegetale.

Lățimea de lucru a 
plugului se reglează 
din tiranți.

Mecanism de 
reversare hidraulic

* în funcție de condițiile de sol

OPTIM 140/3 OPTIM 140/4 OPTIM 140/5 OPTIM 110/3 OPTIM 110/4

Necesar de putere [CP] 110 - 130 140 - 170 180 - 210 90 - 110 120 - 140

Număr trupițe 3 4 5 3 4

Lățime de tăiere pe trupiță [cm] 30 - 40 - 50 30 - 40 - 50 30 - 40 - 50 30 - 40 - 50 30 - 40 - 50

Distanța între trupițe [m] 1 1 1 0.97 0.97

Dimensiune cadru [mm] 140 x 140 140 x 140 140 x 140 110 x 110 110 x 110

Lățime de lucru [m] 0.9 -1.5 1.2 - 2 1.5 - 2.5 0.9 -1.5 1.2 - 2

Adâncimea de lucru [cm]* 35 35 35 30 30

Productivitate [ha/h] 0.6 -0.8 0.8 - 1.4 1 - 1.7 0.6-0.8 0.8-1.0

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m) 3.5x1.8x1.8 4.5x1.8x1.8 5.5x1.8x1.8 3.4x1.8x1.8 4.3x1.8x1.8

Masa [kg] 950 1200 1435 750 980

Model
Caracteristici


