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Streszczenie

Druga czêœæ opracowania zawiera analizê kolejnych innowacyjnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych modeli p³ugów obracalnych
EuroTitan, VariTitan oraz VariTansanit czo³owego producenta tych maszyn, firmy Lemken. P³ugi te wyposa¿one s¹ w wielo-
funkcyjny i bogaty osprzêt. Automatyczne systemy mechaniczne, hydrauliczne i elektroniczne zapewniaj¹ m.in. ³atwe i szybkie
regulacje, ochronê przed kamieniami, wspomaganie trakcji i sterowania na uwrociach.

: p³ugi lemieszowe, p³ugi obracalne, EuroTitan, VariTitan, VariTansanit, Lemken, Niemcy, innowacje,
tendencje rozwojowe
S³owa kluczowe
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Wstêp

P³ugi obracalne pó³zawieszane EuroTitan

Maszyny rolnicze negatywnie oddzia³uj¹ na œrodowisko
naturalne, powoduj¹c m.in. nadmierne ugniecenie wierzchniej
warstwy gleby. Prowadzi to do niszczenia gruze³kowatej
struktury, nadmiernego zagêszczenia i likwidacji porowatoœci
gleby [2, 4, 5, 6, 7, 8]. Uprawa gleby powinna prowadziæ do
podwy¿szenia ¿yznoœci, odpornoœci na erozjê i zagêszczanie
oraz wymywanie i zeskorupienie [1].

Nowoczesne rozwi¹zania konstrukcyjne narzêdzi upra-
wowych uwzglêdniaj¹ ponadto stosowanie nowych materia³ów
konstrukcyjnych - zarówno metalowych, jak i polimerowych
oraz tworzyw degradowalnych [3].

W czêœci pierwszej opracowania omówiono innowacyjne
rozwi¹zania modeli pó³zawieszanych p³ugów obracalnych
EurOpal, VariOpal, Juwel oraz Diamant, wprowadzonych na
rynek œwiatowy przez lidera w produkcji maszyn do uprawy
roli, jakim jest niemiecka firma Lemken [5]. Modele te wyposa-
¿ono w 2 do 9 korpusów p³u¿nych.

Druga czêœæ opracowania zawiera analizê rozwi¹zañ
konstrukcyjnych pó³zawieszanych, obracalnych modeli
EuroTitan i VariTitan oraz hybrydowego modelu VariTansanit.
Dwa pierwsze z wymienionych modeli s¹ du¿ymi p³ugami,
osadzonymi na wózku, maj¹cymi do 12 korpusów p³u¿nych.

Model EuroTitan przeznaczony jest do wspó³pracy z ci¹-
gnikami du¿ej mocy. Producenci ci¹gników projektuj¹ coraz to
wiêksze modele, które mog¹ pokonywaæ bardzo du¿e obci¹¿e-

Zespó³ badawczo-rozwojowy firmy Lemken poszukuje
i znajduje nowe pomys³y i impulsy rozwoju tam, gdzie
narzêdzia i maszyny s¹ eksploatowane, a wiêc u rolników i na
polu, poniewa¿ tylko sta³y kontakt z prac¹ maszyn i intensywna
praktyka pozwalaj¹ przekszta³ciæ ró¿norodne wymagania
rolnictwa w techniczne innowacje. W tworzeniu nowych
rozwi¹zañ wspomaga konstruktorów najnowoczeœniejsze
programy komputerowe. Za pomoc¹ skomputeryzowanych
programów konstrukcyjnych tworzy siê wirtualny model
nowego narzêdzia lub maszyny i symulacjê jego pracy na d³ugo
przed zbudowaniem rzeczywistego prototypu. Staranna i ci¹g³a
kontrola jakoœci od chwili dostawy materia³ów poprzez
produkcjê a¿ do kontroli koñcowej gwarantuje, ¿e zak³ad
opuszcza tylko nienagannie dzia³aj¹cy sprzêt, tzn. p³ugi
Lemken, które w ci¹gu wielu lat znalaz³y tysi¹ce nabywców
[9].Aoto oferta najwy¿szej jakoœci p³ugów Lemken.

nia agregowanych z nimi urz¹dzeñ. P³ugi EuroTitan, posiada-
j¹ce od dziewiêciu do dwunastu korpusów, s¹ dostosowane do
wspó³pracy z najwiêkszymi ci¹gnikami dostêpnymi na rynku.
Jak zapewnia producent, wysokiej jakoœci stal oraz konstrukcja
zaprojektowana przy u¿yciu narzêdzi CAD zapewniaj¹, ¿e
p³ugi EuroTitan bêd¹ niezawodnie s³u¿yæ przez wiele lat [9].

Du¿y przeœwit miêdzy uk³adem zawieszenia a ci¹gnikiem
umo¿liwia wykonanie skrêtu na uwrociach o szerokoœci do 4
metrów pod k¹tem zawartym miêdzy osi¹ symetrii ci¹gnika
i p³uga wynosz¹cym do 90 stopni. U³atwia to manewrowanie na
uwrociach oraz orkê przy zastosowaniu ci¹gnika wyposa¿one-
go w ko³a bliŸniacze lub standardowe oraz ci¹gnika g¹sienico-
wego.

P³ugi EuroTitan mog¹ byæ szybko i w ³atwy sposób skonfi-
gurowane do orki po caliŸnie lub w bruŸdzie.

Smarowany u³o¿yskowany ³¹cznik œrodkowy ramy miêdzy
przednim i tylnym segmentem p³uga pozwala na zmianê g³êbo-
koœci roboczej oraz kierunku jazdy. Pozwala on tak¿e na dok³a-
dn¹ regulacjê maszyny nawet na zboczu.

Zmiany szerokoœci roboczej dokonuje siê skokowo,
czterostopniowo od 30 do 50 cm na korpus.

Wyposa¿enie p³ugów EuroTitan [9]:

Rys. 1. Model EuroTitan p³uga obracalnego pó³zawieszanego
produkcji firmy Lemken [9]
Fig. 1. EuroTitan model of the reversible semi-mounted plough
manufactured by the Lemken company [9]

• uk³ad zawieszenia z zaczepem dolnym Kat. 4N=L3 Z4,
• rama o profilu 180 x 180 x 10 mm,
• skrzynka narzêdziowa z kluczami,
• stopa podporowa,
• przeœwit pod ram¹ 80 cm,
• oœwietlenie robocze,

P³ug mo¿e wspó³pracowaæ z wa³em doprawiaj¹cym. Wyso-
koœæ wa³u poprzecznego mo¿e byæ regulowana za pomoc¹
œruby, co pozwala na zmianê obci¹¿enia tylnej osi ci¹gnika.

data przyjêcia: 2016-11-05; data akceptacji: 2017-04-19



Liczba korpusów
Szerkoœæ robocza korpusu [cm]

Rozstaw korpusów [cm]

Masa [kg]

Masa z mechan. zabezpieczeniem
przeci¹¿eniowym [kg]

Masa z hydraul. zabezpieczeniem
przeci¹¿eniowym [kg]

6+3

30-55

100

5070

5655

5673

Moc ci¹gnika [kW/KM] 132/180

6+3+1

30-55

100

5379

6026

6046

132/180

7+3

30-55

100

5340

5990

6010

132/180

7+3+1

30-55

100

5649

6361

6383

132/180

8+3

30-55

100

5590

6305

6327

132/180

8+3+1

30-55

100

5899

6676

6700

132/180

VariTitan 10 (Rama 180 x 180 x 10 mm)
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• kompletne wyposa¿enie hydrauliczne,
• elektroniczna kontrola obrotu,
•
•
•

szersze ko³a 400/70 R 20, 1.082 x 397 mm,
hydraulika si³owa do podnoszenie p³uga,
tylne ko³o kopiuj¹ce 10.0/75-15.3 770 x 277 mm,

• dzielony (lub jednoczeœciowy) lemiesz opancerzony,
• korpusy Dural B, C, D, Plub W.

P³ugi obracalne pó³zawieszane VariTitan

Przeœwit pod ram¹ p³uga wynosi 80 cm.
Dane techniczne p³uga obracalnego EuroTitan 10 zamie-

szczono w tab. 1.

Uwzglêdnianie aspektów ekologii i ekonomii oraz zmien-
noœæ warunków polowych i pogodowych wymagaj¹ ³atwej
regulacji szerokoœci roboczej. Dostêpnoœæ od dziewiêciu do
dwunastu korpusów p³u¿nych oraz szerokoœæ robocza wyno-
sz¹ca nawet 660 cm gwarantuj¹, ¿e VariTitan oferuje bardzo
dobre rezultaty w wiêkszoœci sytuacji [9].

Kontrola zawracania maszyny oraz jej podnoszenia za po-
moc¹ uk³adu elektronicznego pozwala na bezpieczne i szybkie
manewrowanie.

Szerokoœæ robocza przedniej i tylnej czêœci p³uga mo¿e byæ
regulowana bezstopniowo za pomoc¹ hydraulicznego si³owni-
ka dwustronnego dzia³ania. Operator mo¿e dokonaæ regulacji
nie opuszczaj¹c siedziska w kabinie ci¹gnika.

Dok³adna regulacja g³êbokoœci roboczej jest mo¿liwa bez
u¿ycia narzêdzi, lecz tylko za pomoc¹ zawleczek umieszczo-
nych w korpusie oraz przy tylnym kole podporowym.

Rys. 2. Model VariTitan p³uga obracalnego pó³zawieszanego
produkcji firmy Lemken [9]
Fig. 2. VariTitan model of the reversible semi-mounted plough
manufactured by the Lemken company [9]

Tab. 1. Dane techniczne p³uga obracalnego EuroTitan 10 [9]
Table 1. Technical data of reversible plough EuroTitan 10 [9]

Liczba korpusów
Szerkoœæ robocza korpusu [cm]

Rozstaw korpusów [cm]

Masa [kg]

EuroTitan 10 (Rama 180 x 180 x 10 mm)

Masa z mechan. zabezpieczeniem
przeci¹¿eniowym [kg]

Masa z hydraul. zabezpieczeniem
przeci¹¿eniowym [kg]

6+3

33, 38, 44, 50

100

4593

5178

5196

Moc ci¹gnika [kW/KM] 132/180

6+3+1

33, 38, 44, 50

100

4842

5493

5513

132/180

7+3

33, 38, 44, 50

100

4810

5460

5480

132/180

7+3+1

33, 38, 44, 50

100

5059

5775

5797

132/180

8+3

33, 38, 44, 50

100

5027

5742

5764

132/180

8+3+1

33, 38, 44, 50

100

5276

6057

6081

132/180

Zapewnia to zachowanie sta³ej g³êbokoœci roboczej.
Przednie ko³o podporowe jest umieszczone w obrysie ramy,

co powoduje, ¿e manewrowanie p³ugiem VariTitan jest bardzo
³atwe.

Dziêki du¿ym ko³om zminimalizowano nacisk na glebê
podczas pracy oraz poprawiono stabilnoœæ podczas transportu
drogowego.

P³yty po³¹czenia ³o¿yskowego przedniej i tylnej czêœci
p³uga s¹ przykrêcone do ramy œrubami, co pozwala na zmini-
malizowanie naprê¿eñ. Wysoka dok³adnoœæ monta¿u przyczy-
nia siê do zwiêkszenia trwa³oœci.

W p³ugach wyposa¿onych w dodatkowy korpus ko³o kopiu-
j¹ce ca³kowicie chowa siê w obrysie p³uga. U³atwia to orkê
bezpoœrednio przy granicach pól, ogrodzeniach oraz innych
przeszkodach.

Dziêki odpowiedniemu po³o¿eniu punktu przyczepiania
p³uga do ci¹gnika uzyskano optymalny przebieg linii ci¹gnik-
p³ug. Pozwala to na ograniczenie naprê¿eñ bocznych oraz
zu¿ycia paliwa - niezale¿nie od szerokoœci roboczej.

Standardowe wyposa¿enie p³ugów VariTitan zawiera [9]:

Przeœwit pod ram¹ jest taki sam, jak dla modelu EuroTitan
i wynosi 80 cm,

• uk³ad zawieszenia z zaczepem dolnym Kat. 4N = L3 Z4 (lub Kat. 3
lub 4),

• regulacjê hydrauliczn¹ szerokoœci roboczej,
• ramê o profilu 180 x 180 x 10 mm,
• skrzynkê narzêdziow¹ z kluczami,
• stopê podporow¹,
• oœwietlenie robocze,
• kompletne wyposa¿enie hydrauliczne,
• elektroniczn¹ kontrolê obrotu,
• szersze ko³a 400/70 R 20, 1.082 x 397 mm,
• podnoszenie p³uga za pomoc¹ hydrauliki si³owej,
• tylne ko³o kopiuj¹ce 10.0/75-15.3, 770 x 277 mm,
• dzielony (lub jednoczêœciowy) lemiesz opancerzony,
• korpusy Dural B, C, D, Plub W.

Dane techniczne p³uga obracalnego VariTitan 10 zamieszczo-
no w tab. 2.

P³ug hybrydowy VariTansanit jest maszyn¹ ³¹cz¹c¹ zalety
p³ugów zawieszanych i pó³zawieszanych. Standardowo
wyposa¿ony jest on w siedem korpusów i mo¿e byæ stosowany
z ci¹gnikami l¿ejszymi ni¿ zwykle u¿ywane ci¹gniki z p³ugami
pó³zawieszanymi podobnej wielkoœci [9].

P³ugi obracalne hybrydowe VariTansanit

Tab. 2. Dane techniczne p³uga pó³zawieszanego obracalnego VariTitan 10 [9]
Table 2. Technical data of semi-mounted reversible plough VariTitan 10 [9]



Rys. 3. Model VariTansanit p³uga obracalnego hybrydowego
produkcji firmy Lemken [9]
Fig. 3. VariTansanit model of the reversible hybrid plough
manufactured by the Lemken company [9]

DuraMaxx

Hydromatic

Hybridcontrol
Hybridcontrol

VariTansanit

G³ówn¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ tê maszynê od pozosta³ych na
rynku jest zastosowanie hydraulicznie regulowanego ³¹cznika
œrodkowego, który w po³¹czeniu ze specjaln¹ ram¹ p³uga prze-
nosi masê z ko³a podporowego na tyln¹ oœ ci¹gnika, w efekcie
czego wzrasta si³a uci¹gu ci¹gnika a poœlizg kó³ zostaje zmini-
malizowany.

Przeniesienie masy na tyln¹ oœ pozwoli³o uzyskaæ odpowie-
dnie po³o¿enie œrodka ciê¿koœci, co przyczyni³o siê do poprawy
stabilnoœci oraz tym samym do poprawy bezpieczeñstwa pod-
czas zawracania - nie tylko na zboczach.

Dziêki mo¿liwoœci kontrolowania i wp³ywania na wzrost
si³y uci¹gu z powodzeniem mo¿na stosowaæ mniejsze ci¹gniki,
i tak z p³ugiem 6-, 7-korpusowym mo¿e pracowaæ ci¹gnik
o mocy ok. 132 kW (180 KM).

Sta³y nacisk przekazywany na ³¹cznik œrodkowy zapewnia
dobre utrzymanie g³êbokoœci nawet w górzystym terenie.
Model VariTansanit wyposa¿ony jest w nowe odk³adnice
a¿urowe typu , które w po³¹czeniu z listwami œcina-
j¹cymi zapewniaj¹ idealne odwrócenie gleby oraz równo-
mierny jej rozk³ad.

P³ug VariTansanit posiada: - hydrauliczny bezpiecznik
zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniami, urucha-

miaj¹cy siê po zadzia³aniu znacznej si³y, który pozwala na
bezproblemow¹ pracê nawet na glebach zakamienionych, -
p³ynn¹ hydrauliczn¹ regulacjê zmiany szerokoœci roboczej od
25 do 55 cm na korpus, - hydrauliczn¹ regulacjê pierwszej skiby
oraz - hydrauliczn¹ regulacjê na kole podporowym g³êbokoœci
orki. Regulacjami tymi steruje komputer . Tak¿e
dziêki elektronicznemu systemowi zautomaty-
zowany jest proces zawracania na uwrociach. Ponadto, równie¿
k¹t nachylenia maszyny mo¿e byæ regulowany z kabiny
ci¹gnika za pomoc¹ tego systemu.

Trwa³e po³¹czenie korpusów p³uga z punktem zawieszenia
pozwala na jednoczesne przemieszczanie maszyny w pionie
i poziomie.

Wymienione cechy sprawiaj¹, ¿e pracuj¹c p³ugiem
VariTansanit zyskuje siê: wiêksz¹ prêdkoœæ robocz¹, zmniej-
szony poœlizg, oszczêdnoœæ paliwa, a w konsekwencji 20%
wiêksz¹ wydajnoœæ pracy, co potwierdzone zosta³o przez
niemiecki Oœrodek Badania Technologii i Danych Rolniczych
DLG.

Standardowo p³ugi wyposa¿ene s¹ w nastêpu-
j¹ce elementy [9]:
• g³owicê obrotu T 120 (sta³y moment obrotowy),
• kontrolê elektroniczn¹

zaczep górny hydrauliczny,
• elektroniczn¹ kontrolê uci¹gu,
• 2 si³owniki obrotu podwójnego dzia³ania,
• hydrauliczn¹ regulacjê pierwszej skiby,

Hybridcontrol,
•

• hydrauliczn¹ blokadê do transportu,
• hydrauliczn¹ regulacjê szerokoœci roboczej,
• profil ramy 140 x 140 x 10 mm,
• belkê zaczepow¹ Kat. 3 (lub Kat. 3N=L2 Z3),
• skrzynkê narzêdziow¹ z kluczami,
• stopê podporow¹,
• hydrauliczne ko³o kopiuj¹ce 425/55-17, 890 x 425 mm,
• lemiesz dzielony z d³utem (lub jednoczêœciowy lemiesz

opancerzony),
• opancerzone d³uta,
• odk³adnica W 40 lub W 52.DuraMaxx

P³ug charakteryzuje siê wysokim przeœwitem pod ram¹,
wynosz¹cym 85 cm.

Dane techniczne p³uga obracalnego hybrydowego
VariTansanit 8 zamieszczono w tab. 3.

W wyniku analizy konstrukcji p³ugów czo³owego na œwie-
cie producenta, firmy Lemken, obserwuje siê nastêpuj¹ce ten-
dencje w rozwoju p³ugów lemieszowych:
1. stosowanie jednobelkowych ram p³ugów o budowie modu-

³owej (segmentowej), z bocznym zawieszeniem korpusów,
2. zachowanie du¿ych przeœwitów roboczych pod ram¹ i roz-

stawów miêdzy korpusami p³u¿nymi,

Tab. 3. Dane techniczne p³uga pó³zawieszanego obracalnego
VariTansanit 8 [9]
Table 3. Technical data of semi-mounted reversible plough
VariTansanit 8 [9]

Zakoñczenie

Podsumowanie czêœci drugiej opracowania

Oferowane na rynku najwiêksze modele p³ugów obra-
calnych produkcji firmy Lemken wyposa¿ane s¹ w wielo-
funkcyjny osprzêt, który dziêki technicznej innowacyjnoœci
zaspokaja ró¿norodne wymagania rolnictwa. Maszyny te
przeznaczone s¹ do wspó³pracy z najwiêkszymi, jakie oferuje
wspó³czesny rynek, ci¹gnikami ko³owymi i g¹sienicowymi.

Automatyczne systemy mechaniczne, hydrauliczne i ele-
ktroniczne w sposób ³atwy i szybki wspomagaj¹ regulowanie
parametrów orki, przyczyniaj¹c siê do stabilnej pracy agre-
agatu ci¹gnik - p³ug.

Innowacyjny uk³ad zabezpiecza p³ug przed
przeci¹¿eniem na glebach zakamienionych, powoduj¹c ³ago-
dne i bezuderzeniowe wyzwalanie korpusu p³u¿nego.

Elektroniczny uk³ad w sposób zautomatyzo-
wany obs³uguje proces zawracania agregatu na uwrociach oraz
p³ynn¹ hydrauliczn¹ zmianê szerokoœci roboczej, hydrauliczn¹
regulacjê pierwszej skiby oraz hydraulicznie regulowan¹ na
kole podporowym g³êbokoœæ orki.

3. obni¿anie oporów roboczych p³uga przez stosowanie
odk³adnic a¿urowych, niekiedy wykonanych z materia³ów
polimerowych,

4. stosowanie regulacji szerokoœci skiby z tendencj¹ do jej
zwiêkszania,

5. doskonalenie bezpieczników korpusów p³u¿nych, chroni¹-
cych je przed przeci¹¿eniem, zw³aszcza na glebach w wyso-
kim stopniu zakamienionych,

Hydromatic

Hybridcontrol

VariTansanit 8 (Rama 140 x 140 x 10 mm)
Liczba korpusów
Szerkoœæ robocza korpusu (cm)

Rozstaw korpusów (cm)

Masa (kg)

Masa z zabezp. Hydromatic (kg)

Moc (kW)

Moc (KM)

6

30-55

105

2317

2725

103-151

140-205

6+1

30-55

105

2596

3072

103-169

140-230
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6. ulepszanie sposobów regulacji po³o¿enia punktu poci¹go-
wego w celu zapobiegania zjawisku œci¹gania ci¹gnika
podczas orki oraz zwiêkszenia si³y uci¹gu ci¹gnika.

Modu³owa budowa ramy stosowana jest zarówno w p³u-
gach obracalnych zawieszanych, jak i pó³zawieszanych.

Poprzez demonta¿ tylnego segmentu ramy z ostatni¹ par¹
korpusów p³u¿nych, mo¿na zmniejszyæ szerokoœæ robocz¹
p³uga, umo¿liwiaj¹c jego wspó³pracê z ci¹gnikiem o ni¿szej
mocy lub orkê w ciê¿szych warunkach glebowych.

wyposa¿enie

Do zalet p³ugów obracalnych zaliczyæ nale¿y:
- umo¿liwienie odk³adania skiby w jednym kierunku,
- znacznie wiêksz¹ trwa³oœæ ani¿eli p³uga zagonowego,
- wiêksz¹ wydajnoœæ (o 10-15%) dziêki skróceniu czasu

traconego na nawroty,
- ograniczenie ugniatania gleby na uwrociach,
- lepsze wyrównanie powierzchni zaoranego pola pozwa-

laj¹ce na doprawianie gleby z du¿a prêdkoœci¹, a tym sa-
mym du¿¹ wydajnoœci¹.

W wiêkszoœci p³ugów normalna szerokoœæ orki przypada-
j¹ca na jeden korpus wynosi 40 cm. Wed³ug naukowców i pra-
ktyków jest to najkorzystniejsza relacja pomiêdzy g³êbokoœci¹
orki a szerokoœci¹ przypadaj¹c¹ na jeden korpus. Najkorzy-
stniejsze warunki odwracania skiby uzyskuje siê, gdy sze-
rokoœæ orki jest 1,4 razy wiêksza od g³êbokoœci orki. P³ug
Lemken najnowszej generacji posiada zmienn¹ regulacjê
szerokoœci orki od 30 do 55 cm na korpus p³u¿ny, wykonywan¹
bezstopniowo za pomoc¹ si³ownika hydraulicznego sterowa-
nego z kabiny ci¹gnika. W ten sposób uzyskuje siê naj-
korzystniejsz¹ relacjê pomiêdzy g³êbokoœci¹ a szerokoœci¹ orki
przypadaj¹c¹ na jeden korpus, nawet w trakcie jazdy,
bezpoœrednio na polu, w ró¿nych warunkach zmiennoœci
glebowych (np. wilgotnoœci gleby) przy optymalnym
wykorzystaniu mocy silnika. P³ynna regulacja szerokoœci orki
pozwala uwzglêdniæ wymogi agrotechniczne, np. wykonanie
orki w¹skoskibowej pod zasiewy, czy orkê szerok¹ na zimê.
Dodatkow¹ pozytywn¹ stron¹ tego typu p³ugów jest mo¿liwoœæ
zwiêkszenia liczby korpusów p³u¿nych do 7 lub 9. Tego rodzaju

zwiêksza szerokoœæ robocz¹ i wydajnoœæ eksploa-
tacyjn¹ narzêdzia.

P³ug wyposa¿ony w odk³adnice a¿urowe jest niezast¹piony
podczas orki na glebach ciê¿kich i podmok³ych. Kruszenie
skiby jest lepsze, nie nastêpuje jej zamazywanie. Nie bez zna-
czenia jest mniejsze zapotrzebowanie na moc ci¹gnika,
w zwi¹zku z ni¿szymi o 10-20% oporami roboczymi p³uga.

Nowoczesne p³ugi charakteryzuje du¿y przeœwit roboczy
zapewniaj¹cy pracê bez zapchañ i wiêcej miejsca do monto-
wania dodatkowych elementów roboczych, np. przedp³u¿ków,
pog³êbiaczy. Wysokoœæ ramy, dochodzac¹ w niektórych
p³ugach do 850 mm, pozwala bez problemu przyorywaæ d³ugie
resztki po¿niwne. W nowoczesnych p³ugach, oprócz regulacji
g³êbokoœci orki oraz regulacji poprzecznej szerokoœci orki
pierwszej skiby, niezbêdna jest regulacja pod³u¿na do ustalenia
nacisku p³ozy ostatniego korpusu na œciankê bruzdow¹ oraz
mo¿liwoœæ regulacji po³o¿enia punktu poci¹gowego i szero-
koœci orki. W³aœciwe po³o¿enie punktu poci¹gowego, realizo-
wanego miêdzy innymi poprzez zmianê wysokoœci punktów
przy³¹czeniowych TUZ i œruby do regulacji pod³u¿nej, to
sprawa niezmiernie wa¿na. Eliminuje siê przez to si³y boczne
dzia³aj¹ce na ci¹gnik i zmniejsza siê poœlizg kó³, ograniczaj¹c
tym samym zu¿ycie paliwa.

Nowoczesne p³ugi charakteryzuj¹ siê wysok¹ wydajnoœci¹
orki, wysok¹ efektywnoœci¹, du¿¹ stabilnoœci¹ i trwa³oœci¹ oraz
niezawodnym dzia³aniem.
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INNOVATIVE SOLUTIONS OF REVERSIBLE PLOUGHS IN THE LIGHT
OF THE CURRENT OFFER OF THE LEMKEN COMPANY. PART 2.

Summary

The second part of the study contains analysis of another innovative structural solutions of EuroTitan, VariTitan and VariTansanit
models of reversible ploughs of the leading producer of these machines, Lemken company. These ploughs are equipped with
multifunctional and rich accessories. Mechanical, hydraulic and electronic automatic systems guarantee among others: simple
and fast regulations, protection against stones, assisting the traction and the guidance on headlands.

: mouldboard ploughs, reversible ploughs, EuroTitan, VariTitan, VariTansanit, Lemken, Germany, innovations,
developmental trends
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