
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUGUL CU PATRU TRUPIŢE CU LĂŢIME 
VARIABILĂ, PLV4 

 

 

 

DOMENIUL DE APLICARE 

 

 Plugul cu patru trupiţe cu lăţime variabilă, PLV4, este destinat să execute arături pe teren 

şes sau cu pantă de până la 6°, pe toate tipurile de sol, la adâncimea maximă de 30 cm. 

 Plugul lucrează în agregat cu tractoarele de 85-150 CP pe roţi prevăzute cu ridicătoare 

hidraulice categoria a II-a SR ISO 730-1+C1:2000. 

 

PREZENTARE GENERALA 

 

Plugul cu patru trupiţe cu lăţime variabilă, PLV4 este de tipul purtat pe ridicătorul 

hidraulic al tractoarelor de 85-150 CP pe roţi, cu prinderea în trei puncte conform SR ISO 

730-1+C1:2000 şi se compune din:cadru; trupiţe; cuţit disc;roată de reglare şi control a 
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adâncimii de lucru; suport grapă. 

Plugul este echipat cu patru trupiţe, putând lucra în funcţie de tipul solului, starea 

terenului şi posibilităţile de tracţiune ale tractorului cu care lucrează în agregat şi cu trei trupiţe 

prin demontarea unui tronson de cadru aferent trupiţei a patra. În această situaţie cuţitul disc se 

mută corespunzător. 

 În funcţie de tipul solului şi starea terenului pe cadru se pot monta două tipuri de trupiţe: 

 - trupiţe universale cu cormane combinate culturale - semielicoidale, acestea putând fi 

echipate cu cormană şi piept detaşabil, sau cu cormana şi antecormană în funcţie de condiţiile 

de lucru şi cu brăzdar trapezoidal.  

 - trupiţe cu cormane elicoidale folosite în special pe soluri umede şi înţelenite, 

recomandate la viteze mari de lucru, prevăzute cu brăzdare cu vârf daltă demontabil reversibil. 

 Cadrul permite reglarea lăţimii efective de lucru a trupiţelor în trepte, la valorile de 30, 

35 si 40 cm, obţinându-se astfel lăţimi totale de lucru de 0,9; 1,05; 1,2; 1,4; si 1,6 m. Reglarea 

se face cu ajutorul suporţilor de prindere a trupiţelor pe cadru, care au posibilitatea de rotire în 

plan orizontal şi fixare cu şuruburi în poziţia dorită. 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

Caracteristica UM Valoarea  

Tipul - purtat 

Numărul de trupiţe buc 4(3) 

Numărul de cuţite disc buc 2(1) 

Diametrul cuţitului disc mm 400 

Diametrul roţii metalice mm 400 

Lăţimea bandajului roţii mm 110 

Lăţimea de lucru:  

- pe trupiţă; 

- totală 

 

cm 

m 

 

30, 35, 40 

0,9…1,6 

Distanţa dintre trupiţe pe bara cadrului mm 850 

Degajarea(lumina) sub cadru mm 660 

Dimensiuni de gabarit:  

- lungimea 

 

mm 

 

2950 



 
 

  

 

Caracteristica UM Valoarea  

- lăţimea 

- înălţimea 

mm 

mm 

1490
 

1210 

Masa constructivă kg 620
*
(614

**
) 

*
) echipat cu trupiţe cu cormane combinate culturale - semielicoidale. 

**
) echipat cu trupiţe cu cormane elicoidale. 

 

EFECTE ECONOMICE 

Realizarea plugului PLV4 are un impact economic şi social deosebit deoarece: 

 conduce la crearea de noi locuri de muncă în societatea producătoare şi în sistemul de 

dealeri; 

 creşte capacitatea de lucru cu cca. 15…18 %  faţă de plugurile din exploatare; 

 reduce consumul de carburant şi forţă de muncă pe hectar cu cca. 15 % ; 

 conservă solul prin reducerea tasării cu cca. 15 % ; 

 îmbunătăţeşte condiţiile de muncă ale fermierilor. 


