
seria GB Line

PROSTOTA, SKUTECZNOÂå I NIEZAWODNOÂå

www.gregoire-besson.pl
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Prostota regulacji
Regulacja szerokoÊci I skiby - mechaniczna,  

nale˝y odkr´ciç i wyjàç dwie Êruby, 

wyregulowaç pierwszà skib´, w∏o˝yç i dokr´ciç.

Regulacja szerokoÊci  

roboczej korpusu (3 pozycje):  

30 cm - 35 cm - 40 cm.

GB Line

Pług GB Line

charakteryzuje si´ zwartà i lekkà budowà,  

dzi´ki temu jest bardzo dobrym rozwiàzaniem  

dla ciàgników o mocy 70 - 120 KM.  

Pierwszy korpus zamocowany bardzo blisko  

zaczepu nie wymaga du˝ej si∏y udêwigu  

na podnoÊniku ciàgnika.

Rama o przekroju 120 x 120 mm i gruboÊç 10 mm 

wykonana ze stali o wysokiej wytrzyma∏oÊci  

(HLE High Limit Elastic), gwarantuje solidnoÊç  

i wytrzyma∏oÊç. Ka˝dy otwór w ramie jest tulejowany 

co pozwala przed∏u˝yç jej ˝ywotnoÊç oraz dokr´caç 

Êruby z du˝à si∏à nie doprowadzajàc do deformacji  

zarówno otworu i ramy.



Ârubowe zabezpieczenie korpusów  
przeciw kamieniom
- mocny system zabezpieczenia Êrubowego przeciw  

 kamieniom dzi´ki zastosowaniu podwójnej blachy  

 trzymajàcej korpus p∏u˝ny. Âruba Êcinana podparta jest  

 w dwóch miejscach, dzi´ki czemu ∏atwo jà usunàç,  

 nie wyrabia i nie owalizuje otworów.

- ∏atwa i szybka wymiana bezpiecznika dzi´ki temu, ˝e Êcinana  

 Êruba uwalnia tylko korpus p∏u˝ny a nie ca∏à grzàdziel  

 z dwoma korpusami p∏u˝nymi.

- si∏a wyzwalajàca dla zerwania bezpiecznika 900 kG (Êruba kl. 8.8)  

 lub 1300 kG (Êruba kl. 10.9). 

- konstrukcja zabezpieczenia gwarantuje prac´ korpusów p∏u˝nych  

 zapewniajàc prawid∏owe parametry i precyzyjnà ork´ przez wiele lat.

GB Line

Ko∏o podporowe
Ko∏a gumowe z oponà 200 x 14,5  

(Êrednica 610 mm; szerokoÊç 210 mm)  

pozwala bardzo precyzyjnie ustawiç  

i utrzymywaç g∏´bokoÊç pracy nawet  

w trudnych i mokrych warunkach.

Bardzo prosta regulacja g∏´bokoÊci pracy  

za pomocà listwy z otworami ustalajàcymi. 

CHARAKTERYSTYKA  
TECHNICZNA

· Mocna g∏owica i solidna rama o gruboÊci 10 mm  

 pozwalajà pracowaç z ciàgnikami do 140 KM.

· Rozstaw korpusów 100 cm pozwala zaoraç  

  i przykryç wszystkie resztki po˝niwne bez  

  zapychania si´ p∏uga.

· LekkoÊç p∏uga (1040 kg dla p∏uga 4-skibowego)  

  jest ogromnym atutem aby pracowaç  

  z ciàgnikami o mniejszej mocy.

GB Line

typu 140

120 x 120 x 10 mm

3 4

100 cm

75 cm

zabezpieczenie Êrubowe 

30 - 35 - 40 cm

900 kg 1040 kg

od 60 KM  
do 110 KM

od 80 KM  
do 140 KM



Korpusy
Dost´pne sà dwa ró˝ne typy korpusów:

· z odk∏adnicà pe∏nà pó∏Êrubowà typu H5

· z odk∏adnicà a˝urowà

Ka˝dy p∏ug jest wyposa˝ony  
w d∏uta 3-otworowe  

i standardowe lemiesze  
14 calowe 

GB line

przedp∏u˝ek 
kukurydziany
opcja

Listwa Êcinajàca
standard

H5 standard

odk∏adnica  
a˝urowa CV7 opcja

przedp∏u˝ek mieszany
standard

Przedp∏u˝ki:
przystosowane sà do przykrywania ró˝nych rodzajów i iloÊci resztek po˝niwnych

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

Gregoire-Besson Polska
Kowanówko, ul. Obornicka 1a
64-600 OBORNIKI WLKP.
tel. 061 29 77 531, tel. kom. 0603 138 568
fax 061 29 72 262 
e-mail: gbesson@poczta.onet.pl
www.gregoire-besson.pl

DEALER:

     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
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