
 

 

 
PLUG REVERSIBIL PURTAT ÎN LUCRU ŞI  
SEMIPURTAT ÎN TRANSPORT DESTINAT 
TRACTOARELOR PE ROŢI DE 180-240 CP 

PRS5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DOMENIUL DE APLICARE 

 

 Plugul execută arături pe teren şes sau cu pante de până la 6
o
, pe toate tipurile de sol, în agregat cu 

tractoarele de 180-220 CP pe roţi, prevăzute cu ridicătoare hidraulice categoria a III-a ISO. 

 Plugul poate fi utilizat la toate lucrările de arat pentru cultura mare şi în mod deosebit pentru arat 

pe suprafeţe cultivate cu legume de câmp şi culturi (sfeclă de zahăr, in, cânepă etc.) cu cerinţe deosebite 

privind nivelarea suprafeţei solului. 
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PREZENTARE GENERALĂ 

 

 Plugul este de tip purtat pe ridicătorul hidraulic al tractorului cu prinderea în trei puncte şi se 

compune din: cadru fix cu mecanismul de reversare şi dispozitivul de cuplare la tractor, cadrul mobil, cinci 

trupiţe duble şi roată basculantă de reglare a adâncimii de lucru. 

 Plugul este prevăzut cu glisieră acţionată cu ax filetat pentru reglarea poziţiei primei trupiţe faţă de 

roata tractorului şi posibilitatea de variere continuă a lăţimii de lucru simultan pentru toate trupiţele printr-

un mecanism de tip paralelogram acţionat de un tirant dublu filetat, care permite menţinerea automată a 

organelor active şi a roţii de reglare a adâncimii de lucru pe direcţia de înaintare a agregatului. 

 În funcţie de tipul solului şi starea terenului, plugul poate fi echipat cu următoarele tipuri de trupiţe: 

 - universale, cu cormane combinate cultural-semielicoidale; 

 - cu cormane elicoidale, folosite în special pe soluri umede şi cu grad mare de îmburuienare. 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

 

 - Tipul plugului     purtat 

 - Tractor necesar, CP     180-220 

 - Tipul mecanismului de reversare   hidraulic cu cilindru 

        cu dublu efect şi pârghii 

 - Unghiul de reversare     180
o
±5

o
 

 - Numărul de trupiţe duble    5 

 - Lăţimea de lucru variabilă: 

  - pe trupiţă, cm     30-45 

  - totală, m     1,5-2,25 

 - Adâncimea de lucru maximă, cm   30 

 - Lumina sub cadru, mm    700 

 - Distanţa între trupiţe, mm    800 

 - Diametrul roţii, mm     500 

 - Garda la sol în transport, mm    350 

 - Masa, kg      1715 

 

 PRODUCĂTOR 

 



EFECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

 

 - Capacitate de lucru cu 5-10% mai mare faţă de plugurile clasice; 

 - Reducerea consumului de combustibil pe hectar cu cca.10%; 

 - Conservarea solului prin reducerea tasării cu 5-8%; 

 - Menţinerea nivelării şi eliminarea cheltuielilor de refacere a acesteia. 


