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Pluhy mají svou nezastupitelnou úlohu
Společnost OPaLL-AGRI, s.r.o. má ve svém výrobním programu pluhy zařazeny dlouhodobě a proto může 
z vlastní zkušenosti  potvrdit, že trend návratu k orbě je pozvolný, ovšem neoddiskutovatelný. Samozřejmě 
by bylo naivní domnívat se, že se z orby stane znovu jediný prostředek zpracování půdy po sklizni, ovšem pro 
zachování půdní struktury a úrodnosti je kombinace orby s jinými technologiemi důležitá a potřebná.

Portfolio společnosti OPaLL-AGRI, 
s.r.o. dnes nabízí zákazníkům výběr 
ze 4 různých typové řady pluhů. Ne-
sené pluhy s označením JUPITER se 
vyrábějí již od roku 1991 a díky 27-
leté zkušenosti s výrobou se jedná 
o vyladěné stroje s vysokou užitnou 
hodnotou. Mezi nesenými pluhy na-
lezneme dva základní typy, které se 
liší hlavně stavebnicovým systémem 
rámu a s tím spojenou následnou 
hmotností, protože u těchto typů 
je zejména důležité vhodně zvolit 
váhový poměr mezi tahačem a ná-
věsným zařízením. Za menší, zejmé-
na čtyřválcové traktoru o výkonu 70 
– 140 koní jsou určený pluhy z řady 
JUPITER II 120, které jsou nabíze-
ný s rozestupem orebních těles 90 
a 100cm. Tyto pluhy lze stejně jako 
všechny ostatní pluhy značky OPaLL-
-AGRI osadit střižným či pružinovým 
jištěním a také 6 typy orebních těles. 
Díky tomuto faktoru, který je velkou 
devízou českého výrobce, dosáh-
neme kvalitní orby a optimální po-
třeby tahové síly v různých půdních 
podmínkách, na které je zejména 
česká republika velice specifická. 
Pluhy JUPITER II 120 se vyrábějí ve 
stavebnicovém systému 3+1 a umož-

ňují nastavit záběr orebního tělesa 
v rozmezí 30-44cm. Pro větší trakto-
ry o výkonu od 125 koní v nesených 
pluzích určena řada JUPITER II 140. I 
zde je možnost zvolit rozestup oreb-
ních těles 90 a 100 cm a také lze pluh 
doplnit o širokou škálu příslušenství.
Polonesené pluhy se vyrábějí ve dvou 
řadách. Polonesený pluh OPaLL-AGRI 
EUROPA II 180 je vyráběn s hřebeno-
vým systémem otáčení, který využívá 
systém ozubeného kola a hřebenové 
tyče. Tento systém je léty osvědče-
ný a vyznačuje se zejména nízkou 
náchylností na tvorbu tzv. zeměděl-
ských vůlí a také zde nevzniká mo-
ment zvaný mrtvý bod, který se jinak 
vyskytuje u většiny konkurenčních 
strojů. Rozdílného otáčení je použito 
u pluhu ORION 180, kde se využívá 
systému dvou pístnic a kolébkového 
mechanizmu, který známe z většiny 
pluhů jiných značek nabízených na 
našem trhu. Oba typy polonesených 
pluhů je možné sestavit v počtu 5 – 9 
radlic. Zde je další velká výhoda polo-
nesených pluhů OPaLL-AGRI, protože 
počet radlic můžete kdykoliv změ-
nit. Bez velké servisní náročnosti tak 
dokážete například z 6-ti radličného 
pluhu udělat 8-mi radličný a naopak. 

Pluhy lze také vybavit nejmodernější-
mi technologiemi jako například sys-
témem kontroly trakce.
Více informací o produktech spo-
lečnosti OPaLL-AGRI, s.r.o. na-

leznete na webových stránkách  
www.opall-agri.cz .
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