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SPER81 
Bugseret kærreplov
Fra 6 til 8 furer / Trinvis arbejdsbredde via bolte

SPER81 profiterer af alle de tek- 

niske fordele ved Varilibre.

Denne plov er designet til at 

kombinere Varilibre teknologien 

med nem betjening

SPER81 har trinvis arbejds- 

bredde fra 12” til 20”,et vende- 

system med to cylindre og frem- 

rangende jordfølgningsegenskaber.

Bugsertræk
Fast tilkobling med samme løftebom
Forbindes via gaffelbolt.

Pivoteret vendehoved
110° drejevinkel
Let vending på smalle foragre

Vendesystem med to cylindre 
Let at anvende, ingen stød under vending
Vendingen kan stoppes og genoptages uden risiko
Ledhængslet baghjul kan styres

Ekstraudstyr:
Tandstangsstyret vendesystem med eller uden vægtoverførsel.
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Fra 6 til 8 furer
Hydraulisk boogie monteret i hydropneumatisk 
ophæng
Justerbar arbejdsbredde: Arbejdsbredde fra 12” til 
20”
Leddeling foran og bag på kærren kan låses og løsnes 
automatisk

Offset underplov
Optimeret hjulposition:
- Mindre tryk på landsiden = mindre kraftbehov
- Sideværts kraftpåvirkning reduceres
- Slitage reduceres 
Ensartet kraftpåvirkning:
- På plovskærene
- På stensikringens kuglehoveder

Trinvis arbejdsbredde
5 indstillinger: 12-14-16-18-20”
Justerbar arbejdsbredde (flerpositionsbeslag)
Bolten går igennem afstandspladen:
- Kontrolleret stramning
- Forhindrer at boltet beskadiges
Enkel og hurtig justering

Plovskærets 
trækpunkt er 
vertikalt med 
muldpladen, 
hvilket optimerer 
optagelsen af 
den sideværts 
kraftpåvirkning.
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SPER81
Plov fra 6 til 8 furer til I-fure pløjning med mekanisk leddeling over kærre

Mekanisk leddeling på centralt kørestel
Fremragende jordfølgning, transportlås

Hydraulisk forbindelse Direkte til traktoren 
Gennem hydraulisk 
funktionsvælger 

Elektronisk styret

Vending

3 spoleventiler 3 spoleventiler 3 spoleventilerLøft af centralt kørestel

Justering af forreste fure (offset)
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SPER81, varilibre
100 HK

180×180 mm

6
170 eller 
 180 cm

100 cm B, X, Y, Z 12’’ til 20’’140 HK 7

180 HK 8

Angivelser af vægt og HK er kun vejledende. Der tages forbehold for variationer afhængig af udstyr og jordbundstype.

Tekniske specifikationer
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SPERW 8, THE VARILIBRE  
Halvbugserede vendeplove
Fra 7 til 10 furer / hydraulisk justerbar arbejdsbredde

Tandstangsstyring
• Smidig brug, ingen stød under vending
• Vending kan stoppes og genoptages uanset plovens position
• Ledhængslet baghjul kan styres
• Pålideligheden er bevist med flere verdensrekorder
• Mere end 15.000 stk. er allerede i brug
• Ensartet vendehastighed

VARILIBRE er uden tvivl den mest 
teknologiske halvbugserede plov på 
markedet.

Studier af kraftpåvirkningerne på  
furen ledte ingeniørerne til at gen-
overveje de kinematiske påvirkning  
på bjælkerne.

VARILIBRE systemet forener sund 
fornuft med teknologi.
 
Konceptet: At trække furen over et punkt, hvor 
sidekraftpåvirkningerne balancerer, for at pløje 
lige.

Begrænsningen: At ændre positionen af træk-
punktet i plovfuren.

Fordelen: Mindre trækkraft, mindre diesel for-
brug, optimering af sliddelene.

Bugsertræk
• IIIN, IVN eller Quick Coupler III 

eller IV som ekstra muligheder
• Fast tilkobling forbundet via 

gaffelbolt
• Mulighed for følerhjul

Pivoteret hængslet 
vendehoved
• 110° drejevinkel
• Let vending på smalle foragre
• Hydraulisk vægtoverføring 

(ekstraudstyr, Grégoire Besson 
patenteret): Optimal trækkraft
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Optagelse af sideværts 
kraftpåvirkning
Plovskærets tygdepunkt er 
vertikalt med muldpladen, hvilket 
optimerer optagelsen af den side-
værts kraftpåvirkning.

Underploven uafhængig af arbejde
Rammens retning er direkte over plovfurens arbejdsbredde i 
kørselsretningen.
Underploven kan fuldstændig frie og uafhængige af hinanden, eller 
indbyrdes afhængige via en styrestang

180 x 180 ramme til traktorer fra 100 til 250 HK

Fuldstændig løftning af 
den bageste ramme
Gør det muligt at tilpasse ploven 
til arbejdsforholdene.
Det er således muligt at hæve 
de bageste plovskær fuldstændig 
(pløjning på skråninger, ved 
forager og vanskelige passager.

.

1 Naturlig tilpasning af under- 
ploven i pløjeretningen.
• Ingen unødige lateralt begrænsende 

kræfter

• Reduceret belastning på landsiden

• Reduceret trækkraftbehov i forhold til 
antallet til furer

2 Forhindringer undgås naturligt
• Færre sten trækkes med

• Nemmere håndtering under arbejde og 
transport

3 Justering af arbejdsbredde
• Ploven kan tilpasses den tilgængelige 

trækkraft

• Ploven kan tilpasses jordbunden og de 
klimatiske forhold

• Eks.: Ved 8 furer, pløjning af 2,40 m i 12’’ 
og 4,10 m i 20’’

4 Den sidste plovfure udjævner 
landhjulet
• Landhjulet kører ikke henover pløjningen

• Stort udvalg af dæk op til 845 mmdiameter 
på hjul RTT10.
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SPERW8, VARILIBRE
Plov fra 7 til 10 furer til On-land eller I-fure pløjning med hydraulisk kærre

Hydraulisk kærre
Fremragende dybdekontrol 
også på skrånende jorder.

Mulighed for kun at arbejde 
med den forreste plov:

- på skråninger 
- i hårde jorder

Let vending på smalle foragre 
Transportlås

Hydraulisk forbindelse Direkte til traktoren 
Gennem hydraulisk 
funktionsvælger 

Elektronisk styret

Vending

4 – 5 spoleventiler 4 – 5 spoleventiler 4 – 5 spoleventiler

Løft af centralt kørestel

Justering af forreste fure

Løft /kærren på bageste ramme

Hydraulisk vægtfordeling (ekstraudstyr)
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SPERW8, varilibre
140 HK

180×180 mm

7

170 eller  
180 cm

100 cm B, X, Y, Z 12’’ til 20’’
180 HK 8

220 HK 9

260 HK 10

Angivelser af vægt og HK er kun vejledende. Der tages forbehold for variationer afhængig af udstyr og jordbundstype.

Tekniske specifikationer
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SPER81 | SPERW8 I SPHRW8
Halvbugsede vendeplove fra 6 til 10 furer

Bolten går igennem 
afstandspladen:
• Kontrolleret stramning
• Forhindrer at bolten beskadiges
• 180 x 180 ramme

Drejeled med bøsning Funktionsvælger

Finish i høj kvalitet
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Udstyr
• Rulleskær
• Halmskræller

Følerhjul foran
• Udstyr til On-land pløjning
• Justerbart følerhjul
• On-land version (SPHRW8)
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SPER81 | SPERW8 I SPHRW8
Halvbugserede kærreplove fra 6 til 8 furer

Viden og erfaring betyder, at 

Gregoire-Besson indtager en 

position som markedsleder  

inden for halvbugserede kærre-

plove.

Sortimentet strækker sig over  

6 – 10 furer.

Muligheder for hydraulisk tilslutning
• Direkte tilslutning til traktoren
• Tilslutning gennem hydraulisk spoleventil (3 eller 4 funktioner)
• Tidskontrolleret foragerautomatik

Justering af forreste fure (offset) med sakse-led
• 100 % sideforskydelse af forreste fure
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Kærredelt ramme
Central kærredeling
• - Fremragende dybdekontrol også på skråninger Fås i to udgaver

• Standard: med mekanisk kærredeling (SPSF, SPSL)
• Med hydraulisk kærre (SPHF, SPHL, SPEF, SPEL)
Styring af centralt kørestel under manøvrering
Mulighed for at arbejde uden de bageste plovskær (bageste plov løftet)

Model SPHRW8 

Nem betjening
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Effektstyring under alle omstændigheder
Hårde betingelser

Stensikring type X

• Til ekstreme forhold, system uden sideværts udløsning
• Skærtryk justerbar fra 700 til 2.800 kg
• Frihøjde: 78 cm

Stensikring type B

• 2 x springbolt
• Drejepunkt placeret vertikalt fra spidsen
• Vælg mellem springboltstyrke: 8,8 eller 10,9

Hydraulisk Non-Stop stensikring type Z

Til meget hårde betingelser
• Forstærkede aksel for forøget justerbart skærtryk  

(700 til 2.800 kg)
• Frihøjde: 70 cm

Hydraulisk Non-Stop stensikring type Y

Grégoire Besson eksklusivitet

• Fæstnet på 4 individuelle kuglehoveder, hvor både lodret og 
sideværts bevægelse er muligt

• Skærtryk justerbar fra 620 til 1.600 kg
• Ledforbindelse udstyret med smørbar bøsning
• Monteret med dobbelt hængselled, frihøjde 85 cm.
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Vendbare landsider
4 indstillinger for at sikre optimal 
brug.
Landsidepladen øger landsidens 
holdbarhed betydeligt

Grégoire Besson anvender de bedst mulige teknologier til at fremstille sliddele af højeste kvalitet.
Sliddelene er konstrueret således, at de er lette at trække, slidstærke og sikrer optimal jordsøgning og 
pløjekvalitet. Originale sliddele fra Grégoire Besson varmebehandles for lang holdbarhed.

Originale Grégoire Besson sliddele: brug hvad du har betalt for!
Eksempel: Originale Grégoire Besson 3-hulsspidser: ”2 kg købt, 400 g spild, 80 % udnyttelse!”

Originale Grégoire Besson sliddele
Den enkle vej til at opnå et højt udbytte

Muldplader
Et stort udvalg af muldplader, der passer til alle 
driftsforhold.
Korte eller lange, almindelige eller risteformede, spiralformede 
eller cylindriske.

Forstærkede plovskær / hårdmetal 
Forstærkede plovskær
De originale forstærkede 
plovskær gør det muligt at pløje 
uden spidser.

3-hulsspidser / hårdmetal
4 indstillinger for optimal 
udnyttelse (specielt til Grégoire 
Besson)
Optimal jordsøgende og let at 
trække, denne spids er velegnet 
til stenede driftsforhold.

Selvskærpende mejselspids
• Ø 35 x 36 som standardudstyr
• Indstillelig og vendbar
• Gør det muligt at trænge dybere ned i jorden uafhængigt af 

plovskæret.

Forplove
Forplove vælges efter mængden af stub- og halmrester.

Cylinderformet muldplade Spiralformet muldplade

Risteformet muldplade Plastik muldplade

Majs forplov Mixed forplov

Grønsjords forplov Universal forplov



 
 

Brøns Maskinforretning
Hovedvejen 12
6780 Skærbæk
Tlf. (+45) 74 75 31 12
Fax (+45) 74 75 32 48
brons@bronsgroup.com 
www.bronsgroup.com

www.gregoire-besson.com
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