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„Vysoká pevnosť a vý-
konnosť“ aj takto možno 
charakterizovať polone-
sený pluh SERVO 6.50 od 
firmy Pöttinger. Pluh bol 
vyvíjaný a testovaný na 
poliach v Českej republi-
ke, čím spĺňa požiadavky 
pre najvyššie zaťaženie 
s maximálnou výkon- 
nosťou.

Polonesený pluh SERVO 
6.50 od firmy PÖTTINGER 
ponúka jedinečné riešenia, 

ktoré umožňujú pracovať 
s pluhom aj v tých najťaž-
ších podmienkach a sú 
zárukou kvalitnej a eko-
nomickej orby. Medzi naj-
výstižnejšie patrí systém 
doťaženia zadnej nápravy 
traktora „Traction Control“, 
ktorý zlepší trakčné vlast-
nosti doťažením zadných 
kolies traktora rovnakým 
zaťažením na obidve ko-
lesá zadnej nápravy, čím 
zabezpečí kvalitnú orbu 
s dodržaním všetkých ag-

rotechnických parametrov 
a úsporou PHM až do 4 l/ha. 
Ďalej je tu možnosť rýchleho 
vyradenia prvého orbového 
telesa, ktoré umožňuje prá-
cu s pluhom aj traktorom 
s menším výkonom motora. 
Istenie orbových telies s tzv. 
tržnou skrutkou alebo hyd-
ropneumatické „NON STOP“ 
istenie s vynikajúcim prie-
behom istiaceho momentu 
ponúka kvalitnú orbu v ka-
menistých podmienkach, 
bez vyťahovania kameňov 

na povrch pôdy a maximál-
nou ochranou pluhu. Veľmi 
obľúbeným je ďalší systém, 
ktorý slúži na variabilné na-
stavenie pracovného záberu 
s označením PLUS. Plynu-
lou zmenou dĺžky hlavného 
nosného rámu je možné va-
riabilne aj počas práce meniť 
pracovný záber pluhu na zá-
klade požiadaviek zaklápa-
nia rastlinných zvyškov, pri 

oborávaní prekážok (stĺpy 
a pod.) alebo pri zmenšení 
pracovného záberu pre trak-
tor s menším výkonom mo-
tora. Rôzne druhy orbových 
telies, predradličiek s vy-
sokodimenzovaným opor-
ným kolesom s rozmerom 
500/45-22,5, ktoré je riaditeľ-
né predurčujú tento pluh do 
tých najťažších podmienok. 
Profil základného nosného 

rámu 180 x 180 mm je záru-
kou vysokej stability a pev-
nosti. Pluhy SERVO 6.50 sú 
vyrábané s počtom orbových 
telies 6 až 9 a určené sú pre 
traktory do 400 PS.

Polonesený pluh SERVO 
6.50 – pluh vyvinutý na zá- 
klade požiadaviek našich 
poľnohospodárov.
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Nesené pluhy SERVO – 2 až 6 radličné otočné nesené pluhy, plynule nastaviteľný pracovný 
záber, istenie orbových telies strižnou skrutkou alebo hydropneumatické, plné alebo páskové 
odhrňovačky, pre traktory od 70 do 250 k
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Polonesené pluhy SERVO 6.50
– 6 až 9 radličné polonesené otočné 
pluhy, plynule nastaviteľný pracovný 
záber, istenie orbových telies strižnou 
skrutkou alebo hydropneumatické, 
plné alebo páskové odhrňovačky,
pre traktory od 160 do 350 k
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Svetový výrobca strojov
na zber krmovín, spracovanie pôdy a sejbu
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 nesené pluhy
 polonesené pluhy
 radličkové kypriče
 tanierové podmietače 
 rotačné brány
 mechanické sejacie stroje
 univerzálne sejacie stroje

2 roky
záruka

Pluh SERVO 6.50 – silák pre veľké plochy

Servo 6.50 s jedinečným systémom Traction Control – minimalizácia preklzu s úsporou PHM 
do 4 l/ha. 

PD Chorvátsky Grob – Bernolákovo - Na našich hospodárskych dvoroch sa už vystriedalo mno-
ho značiek a typov pluhov. Aj v súčasnosti máme asi 4 rôzne druhy pluhov. Zatiaľ sme najviac 
spokojní s pluhom SERVO 6.50. Tento pluh vykonáva svoju prácu priam ukážkovo a hodí sa do 
našich podmienok. Tento rok sme ešte zakúpili ďalší takýto polonesený pluh SERVO 6.50. Zľava: 
Emil Suchý, mechanizátor PD Chorvátsky Grob - Bernolákovo a Jozef Funta, obchodný zástupca 
Agrotradegroup s.r.o. Rožňava.

Vysokodimenzované oporné koleso 500/45-22,5 s jednodu-
chým nastavením hĺbky orby pomocou sklopných dorazov.

SERVO 6.50 v nasadení pri práci. Pluh je vybavený plynulou zmenou záberu s označením PLUS.

Polonesený 
pluh 

SERVO 6.50 od 
firmy PÖTTINGER 
ponúka jedinečné 
riešenia, ktoré 
umožňujú 
pracovať 
s pluhom aj 
v tých najťažších 
podmienkach a sú 
zárukou kvalitnej 
a ekonomickej 
orby.


