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Półzawieszany pług obrotowy Tyrok



MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   2 25.08.21   14:50 MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   3 25.08.21   14:50

Tyrok

Półzawieszany pług obrotowy Tyrok
Pług wyznacza nowe standardy
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Nowy pług Tyrok AMAZONE oferuje wyjątkowe korzyści dla każdego gospodarstwa. 
Dzięki nowym korpusom pługa SpeedBlade możliwe jest uzyskanie maksymalnej 
prędkości przy minimalnym zużyciu. Jednocześnie nowa, stabilna rama zapewnia sta-
łą głębokość roboczą na całej szerokości. Nowy pług Tyrok firmy AMAZONE oferuje 
zawsze właściwe rozwiązanie dla każdej, nawet najbardziej zróżnicowanej pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/tyrok

NOWY FILM –
ZOBACZ WIĘCEJ
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Tyrok

Pług jest symbolem rolnictwa. Obróbka gleby jest obok ho-
dowli, nawożenia i ochrony roślin czynnikiem decydującym 
o powodzeniu w uprawie. Równowaga ekologiczna oraz 
wysoka efektywność wykonywanych prac uprawowych są 
decydującymi czynnikami, na których także w przyszłości 
opierać się będzie technika zabiegów i sposób postępowa-
nia w rolnictwie.

Dążyć się będzie do długotrwałego zagospodarowania gle-
by, wzrostu produktywności z powierzchni i wysokiej opła-
calności stworzonej konstrukcji. Zastosowanie nowocze-
snych pługów obok konserwującej uprawy gleby 
i alternatywnego sposobu siewu ma tak samo, jak kiedyś, 

decydujący wpływ na plonowanie i odniesienie sukcesu 
w uprawie gleby. 

Pługi AMAZONE wyróżnia zwarta technika, wysoka jakość 
pracy, optymalne dopasowanie do specyficznych wymagań 
każdego miejsca uprawy oraz wyjątkowa efektywność.

Zalety:
  Indywidualne dostosowanie pługa do każdych 

wymagań
  Prosta regulacja i komfortowa obsługa
  Długa żywotność dzięki mocnej i zwartej budowie

Dzisiejsza praca pługa

Pługi AMAZONE
Do inteligentnej uprawy roślin
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Pługi AMAZONE

Decyduje prawidłowy 
sposób postępowania!

Zalety tradycyjnej 
uprawy gleby

O sukcesie nie decyduje filozofia, lecz prawidłowy wybór 
sposobu uprawy gleby. Siew konwencjonalny z zastosowa-
niem pługa jest rozpowszechniony tak samo szeroko, jak 
kiedyś. Uwzględniając istniejące okoliczności i stale zmie-
niające się warunki ramowe, jak na przykład ceny produk-
tów, produkcja energii, redukcja powierzchni ugorowanych 
itd. w wielu gospodarstwach równolegle praktykowany jest 
zarówno siew konwencjonalny jak również siew w mulcz, 
a funkcja pługa zabezpieczająca plonowanie jest przy tym 
oceniana bardzo wysoko.

  Efektywne mechaniczne zwalczanie chwastów przez od-
cięcie od światła, efektywne zwalczanie chwastów na 
krawędziach i granicach pól

  Szybkie podgrzewanie i lepsze przewietrzanie gleby 
zwiększające plony w kulturach wymagających ciepła

  Jedyny zabieg uprawowy przy stagnacji wody
  Zmniejszenie ryzyka zakażenia następnej uprawy
  Przyspieszenie aktywności przemian w glebie przez jej 

lepsze natlenienie
  Mechaniczne zwalczanie szkodników glebowych wrażli-

wych na promieniowanie UV, ślimaków i myszy
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Tyrok

 Mocny i bardzo solidny półzawieszany pług obrotowy gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy

  Dokładna głębokość robocza na całej długości pługa dzięki stabilnej ramie o profilu prostokątnym

  Perfekcyjna orka także w zmiennych warunkach dzięki seryjnemu układowi hydraulicznemu
dopasowania pierwszego korpusu AutoAdapt

  Unikalny korpus pługa SpeedBlade z powiększoną przednią częścią odkładnicy i procesem hartowania ©plus umożliwia 
uzyskanie większej prędkości przy mniejszym zużyciu

  Szybkie i przyjazne dla materiału procesy obrotu dzięki dwustopniowej hydraulicznej amortyzacji – SmartTurn

  Duże koło zapewnia precyzyjne kopiowanie głębokości i optymalną ochronę gleby

  Maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas transportu, dzięki seryjnej amortyzacji koła

 Sworzeń ścinalny lub hydrauliczna ochrona przed przeciążeniami dla bezpiecznego powrotu do gleby

  Centrala regulacyjna SmartCenter na zaczepie pługa dla szybkiej obsługi

Korzyści dla użytkownika:

Tyrok
7, 8 lub 

9 korpusów i do 400 KM
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Korzyści dla użytkownika

Korpus pługa

w 5 wersjach
Szybki i oszczędzający materiał

obrót z systemem SmartTurn

Automatyczne dopasowanie szerokości roboczej pierwszego 

korpusu za pomocą AutoAdapt

Unikalny i opatentowany –

korpus pługa SpeedBlade
z hartowaniem ©plus
to maksymalna prędkość przy minimalnym zużyciu
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Tyrok

Dokładnie przemyślane szczegóły
Półzawieszany pług obrotowy Tyrok

Firma AMAZONE oferuje Tyrok — półzawieszany pług obro-
towy z 7, 8 lub 9 korpusami i mechaniczną lub hydrauliczną 
regulacją szerokości roboczej od 33 cm do 55 cm. 
Zaprojektowany dla wymagających warunków pracy. Dzięki 
łatwej obsłudze i regulacji, Tyrok to solidny pług o wysokim 
komforcie użytkowania.

Typy

  7, 8 lub 9 korpusów
  Dla ciągników o mocy do 400 KM
  Stabilna rama: 200 x 150 x 10 mm
  Seryjna hydrauliczna regulacja pierwszego korpusu
  Ochrona przed przeciążeniami za pomocą sworzni ści-

nalnych lub hydrauliczna ochrona przed przeciążeniami

Cechy szczególne
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Półzawieszany pług obrotowy Tyrok

Skiby
Wzdłużny 

rozstaw kor-
pusów (cm)

Wysokość 
ramy 
(cm)

Zmiana szerokości 
roboczej (cm)

Zmiana szerokości 
roboczej (cm)

ochrona przed 
przeciążeniami

mechaniczna 
szerokość robocza

hydrauliczna
szerokość robocza

Tyrok 400

7

100 80/85 35/40/45/50 – Sworznie ścinalne8

9

Tyrok 400 V
7

100 80/85 – 33 do 55 Sworznie ścinalne
8

Tyrok 400 VS
7

100 80 – 33 do 55
Hydrauliczna ochrona 
przed przeciążeniami8

Przegląd pługów Tyrok:
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Tyrok

Wygodna obsługa – precyzyjna praca
Budowa pługa Tyrok
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Budowa pługa Tyrok

Optymalizacja zaczepu SmartCenter dla wygodnej regulacji

Zaczep pługa Tyrok zapewnia doskonałe połączenie z cią-
gnikiem, minimalizując jego zużycie. Dzięki obracającemu 
się o 180° zaczepowi można zredukować uciąg boczny, 
co zapewnia oszczędność paliwa. Jednocześnie dwie opcje 
połączenia łącznika górnego oraz zawieszenia na cięgnach 
dolnych dla kategorii 3, 4N i 4 zapewniają maksymalną ela-
styczność. Opcjonalnie model Tyrok można również wypo-
sażyć w układ wzmacniania trakcji. Aby zwiększyć trakcję 
ciągnika, dodatkowy siłownik hydrauliczny przenosi ciężar 
na tylną oś. Umożliwia to uzyskanie maksymalnej siły po-
ciągowej przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa.

Praktyczny zestaw uchwytów na węże zapewnia optymalne 
prowadzenie węży do ciągnika. Dzięki temu obsługa pługa 
jest szybka i bezproblemowa. Dodatkowo wszystkimi funk-
cjami hydraulicznymi można sterować bezpośrednio z cen-
trali SmartCenter. Umożliwia to wygodną regulację pługa 
w przedniej strefie bezpośrednio na maszynie. 

Dzięki dwustopniowej amortyzacji pozycji końcowej, proces 
obracania się pługa jest spowalniany na krótko przed koń-
cem. Zapewnia to do efekt amortyzacji, który oszczędza 
materiał przy wciąganiu cylindra. Nie ma potrzeby iść na 
kompromis w kwestii czasu. Proces obracania zapewniający 
niskie zużycie jest wykonywany w ciągu zaledwie 9 sekund.

SmartTurn –
łagodny obrót w zaledwie 9 sekund!

Siłownik obrotowy z dławikiem hydraulicznym

Zaczep pługa Tyrok SmartCenter w pługu Tyrok
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Tyrok

Ramy
Stabilność bez kompromisów
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Rama

Rama – maksymalna stabilność

Prostokątna rama o wymiarach 200 x 150 x 10 mm mini-
malizuje wyginanie się ramy nawet przy dużym obciążeniu 
i twardym podłożu. Stabilność ramy zapobiega ewentual-
nym wygięciom, zapewniając jednakową głębokość roboczą 
na całej szerokości roboczej. Jednocześnie prostokątny profil 
sprawia, że rama jest bardziej wytrzymała. Wysokość ramy 
wynosi 80 cm, opcjonalnie dostępna jest wysokość 85 cm 
z mechanicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem.

Najważniejsze zalety:
  Bardzo stabilna rama dzięki solidnemu przekrojowi
  Wygodne i delikatne nawracanie
  Bezpieczny i wygodny transport
  Stała głębokość robocza wszystkich korpusów dzięki 

stabilnej ramie
  Duża elastyczność w zakresie liczby korpusów
  Wysokość ramy 80 cm (85 cm opcjonalnie z mechanicz-

nym zabezpieczeniem przed przeciążeniem) 

Prosta, ale stabilna konstrukcja pługa Tyrok pozwala na 
rozbudowę systemu ramy. Oznacza to, że w bardzo krótkim 
czasie można usunąć lub dodać dodatkowy korpus.

Duża elastyczność

System ramy do rozbudowy z kołnierzem Przekrój mocnej ramy

20
0 

m
m

10 mm

150 mm
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Tyrok

Szerokość robocza pierwszego korpusu
Zawsze właściwe ustawienie
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Szerokość robocza pierwszego korpusu

Automatyczne dopasowanie szerokości pierwszego korpusu 
podczas zmiany szerokości roboczej umożliwia perfekcyjną 
pracę nawet w zmiennych warunkach. Seryjna hydrauliczna 
regulacja pierwszego korpusu zapewnia bezpieczną pracę 
w każdych warunkach. Jednocześnie możliwe jest szybkie 
i wygodne reagowanie na zmieniające się warunki. Podczas 
tego procesu wahacz jest sterowany bezpośrednio przez si-
łownik. Dzięki temu wymiary wewnętrznych śladów wyno-
szą od 1,2 m do 1,6 m.

AutoAdapt – automatyczna regulacja 
pierwszego korpusu podczas zmiany 
szerokości roboczej

Zalety AutoAdapt:
  Proste i wygodne dopasowanie pierwszego korpusu do 

szerokości roboczej
  Dokładne połączenie
  Wytrzymały i mało zużywający się system do podsta-

wowych ustawień
  Szybka reakcja nawet podczas jazdy dzięki bezpośred-

niej regulacji pierwszego korpusu
  Doskonałe wyniki pracy również na zmiennych glebach,

na zboczach i przy różnych ciągnikach

Siłownik hydrauliczny do ustawiania szerokości roboczej 
pierwszego korpusu

Inteligentny system kinematyczny do regulacji szerokości roboczej 
pierwszego korpusu
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Tyrok

Korpus pługa SpeedBlade
Nowa koncepcja korpusu pługa



MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   16 25.08.21   14:50

16 1716 17

MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   17 25.08.21   14:50

Korpus pługa SpeedBlade

SpeedBlade
Maksymalna prędkość – minimalne zużycie

SpeedBlade –
nowy, innowacyjny korpus pługa

Korpus SpeedBlade 

z opatentowaną przednią częścią odkładnicy AMAZONE

Nowy korpus pługa SpeedBlade z opatentowaną, bardzo 
dużą przednią częścią odkładnicy i procesem hartowania 
©plus zapewnia znacznie mniejsze zużycie przy dużych 
prędkościach roboczych. Ze względu na coraz większe pręd-
kości robocze podczas orki, punkt zużycia przesuwa się bar-
dziej do tyłu. Ze względu na małą przednią część odkładnicy 
w dostępnych w handlu korpusach pługa, przy wyższych 
prędkościach zużycie rozpoczyna się bezpośrednio na płacie 
odkładnicy. Dzięki opatentowanej powiększonej przedniej 
części odkładnicy wystarczy wymienić jej część przednią. 
Pozwala to uniknąć uciążliwej i kosztownej wymiany całej 
odkładnicy. 

Przednia część odkładnicy AMAZON€
Konkurencja 1
Konkurencja 2
Powierzchnia ścieralna przy ok. 5, 8 lub 10 km/h

Korpus pługa SpeedBlade z opatentowaną, dużą przednią częścią 
odkładnicy i procesem hartowania ©plus

Korpus SpeedBlade U 40 Czubek lemiesza przykrywa jego płat:
  Połączenie jest w ten sposób chronione na czubku lemiesza. 
  Nie zaczepiają się resztki roślin i korzeni, sznur, druty.

Przepływ gleby



MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   18 25.08.21   14:50 MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   19 25.08.21   14:50

Tyrok

Twardy przód odkładnicy
Relatywnie miękki 
tył odkładnicy

Proces hartowania ©plus – 
wiedza w zakresie obróbki cieplnej

Produkcja części ścieralnych do uprawy gleby ma historię się-
gającą dziesięcioleci wstecz. Ciągły rozwój technologii materia-
łowej i produkcyjnej oraz wiedzy w zakresie obróbki cieplnej są 
podstawą najwyższej jakości części ścieralnych do pługów.

Węgiel w swojej czystej formie to diament, najtwardszy 
materiał stworzony przez naturę. Dodatek węgla spowodo-
wał, że części ścieralne ©plus stały się znacznie bardziej 
twarde i trwałe. AMAZONE poprzez swój unikalny proces 
hartowania, np. w przypadku odkładnicy, uzyskuje bardzo 
dużą twardość z przodu, co oznacza najlepszą odporność na 
ścieranie. Tylna strona pozostaje względnie miękka, a przez 
to odpowiednio ciągliwa i odporna na uderzenia.

Zalety procesu utwardzania ©plus:
  Dłuższa żywotność
  Wysoka odporność na uderzenia
  Mniejsze zapotrzebowanie na siłę uciągu
  Zredukowane zużycie paliwa
  Mniejsze przyklejanie do gładkiej powierzchni

We wszystkich pługach AMAZONE stosowane są ramy ze 
stali specjalnej o dużej wytrzymałości. Duża grubość ściany 
zapewnia, oprócz stabilności całej ramy, ogólnie dużą wy-
trzymałość wszystkich połączeń śrubowych, duża grubość 
ścianki pozwala uniknąć perforacji i deformacji w obszarze 
połączenia śrubowego. Kolejną cechą szczególną pługów 
Tyrok jest wykonanie ramy bez spoin spawalniczych.

Ramę wykonano z wysokowytrzymałej 
stali dla zapewnienia ich maksymalnej 
żywotności

Przekrój odkładnicy – 
porównanie różnych metod

Przód 
odkładnicy

Tył 
odkładnicy

65

50

Inne 
metody

Stal narzę-
dziowa

Metoda 
AMAZONE 
©plus

Materiał 
3-war-
stwowy

Grubość 
blachy 
w mm

Tw
ar

da
oś

ć 
w

 H
RC

1 2 3 4 5 6 7 8

  Proces utwardzania ©plus

Najlepsza jakość dla części 
ścieralnych zwiększająca 
ich żywotność



MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   18 25.08.21   14:50

18 1918 19

MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   19 25.08.21   14:50

Proces hartowania ©plus | czubki lemieszy

Standardowy czubek lemieszaCzubek lemiesza HD:

Przykrycie czubka lemiesza płatem lemiesza

Czubki lemieszy – właściwy czubek 
lemiesza do każdego zastosowania

Zalety różnych czubków: 

Standardowy czubek lemiesza:
  Pod kątem z przodu dla najlepszego zagłębiania w podłoże
  Czubek przykrywa płat lemiesza

Czubek lemiesza HD:
  Pod kątem z przodu dla najlepszego zagłębiania w podłoże
  Opancerzony z tyłu
  Do szczególnie trudnych warunków i dla długiej żywotności

Obrotowy czubek wymienny:
  Bardzo płaski kąt nachylenia zapewnia czyste i bezpiecz-

ne zagłębianie w podłoże
  Czubek może być używany obustronnie
  Szybki obrót dla krótkich czasów przezbrajania

Przykryty czubek lemiesza – maksymalnie 
niewielka siła uciągu korpusu pługa

Otwarty kadłub korpusu –
dla zmniejszenia masy

Ponieważ czubek lemiesza przykrywa płat lemiesza, 
połączenie jest dobrze chronione na czubku. Dzięki temu
sprytnemu połączeniu na lemieszu nie zaplątują się resztki 
roślin, sznury ani resztki korzeni. 

Otwarty kadłub korpusu dzięki swojemu kształtowi zapo-
biega osadzaniu się ziemi na korpusie. Dzięki temu uciąg 
pługa jest jeszcze łatwiejszy. Jednocześnie masywne, regu-
lowane zastrzały odkładnic ażurowych zapewniają większą 
stabilność.

Obrotowy czubek wymienny



MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   20 25.08.21   14:50 MI8564_Tyrok_08_2021_6c_de_20210823_eingefaerbt.indd   21 25.08.21   14:50

Tyrok

Korpus pługa firmy AMAZONE
Niezawodny – lekki – najwyższej jakości
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Korpus pługa firmy AMAZONE

Przydatność: bardzo dobrze przydatny
dobrze przydatny
Przydatny
mniej przydatny

Korpus płużny STW 35 STU 40 U 40 S 35 W 35

Min. głębokość robocza ok. (cm) 18 18 18 15 15

Maks. głębokość robocza ok. (cm) 30 35 35 30 30

Maks. Szerokość robocza ok. (cm) 50 55 55 50 50

Przydatność

Lekka, kleista gleba (torf)

Lekka gleba (piasek)

Średnia gleba

Ciężka gleba

Bardzo ciężka gleba (glina)

Zbocze

Spulchnianie

Oczyszczanie bruzdy

Zapotrzebowanie na siłę pociągową

Niewielkie odwracanie gleby
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Tyrok

Ochrona przed przeciążeniami
Bezpieczeństwo przede wszystkim
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Ochrona przed przeciążeniami

Hydrauliczna ochrona przed 
przeciążeniami

Mechaniczna ochrona przed przeciążeniami 
za pomocą sworznia ścinalnego

Mądrzejszy ustępuje

Hydrauliczna ochrona przed przeciążeniami ma zawsze je-
den cylinder hydrauliczny na parę korpusów płużnych 
z bezpośrednio podłączonym, napełnionym azotem akumu-
latorem hydraulicznym. Przy zadziałaniu korpus pługa po-
przez siłownik hydrauliczny naciska tłok w akumulatorze. 
Gaz zostaje sprężony i po pokonaniu przeszkody automa-
tycznie przywraca korpus do pozycji wyjściowej. Istnieje 
możliwość wyboru pomiędzy standardową hydrauliczną 
ochroną przed przeciążeniami z regulacją zdecentralizowaną 
a opcjonalną ochroną przed przeciążeniami z regulacją cen-
tralną, umożliwiającą wygodną i szybką regulację siły uwal-
niania wszystkich korpusów.

Zalety
  Łatwa regulacja siły uwalniania
  Spokojny i oszczędzający materiał sposób pracy
  Wymienne kule przegubowe i panewki kulowe
  Standardowa dodatkowa śruba przeciążeniowa

Sworzeń ścinalny jest sprawdzonym, standardowym roz-
wiązaniem. Pod obciążeniem zrywany jest sworzeń ścinalny 
w wyznaczonym miejscu pękania i korpus pługa odchyla się 
na przeszkodzie do góry. Wysokie siły uwalniania sworznia 
ścinalnego umożliwiają jego stosowanie nawet w przypad-
ku ciężkich i twardych gleb.

Zalety
  Siła ścinająca 6200 kg
  Precyzyjne ścinanie dzięki podwójnie naciętym

i hartowanym płytom kołnierza

Nacisk działający na korpusy płużne jest uwarunkowany 
wieloma różnymi czynnikami. Aby zapewnić, że korpus bę-
dzie mocno osadzony w podłożu, a z drugiej strony nie 
będą wyciągane kamienie na powierzchnie, bardzo ważna 
jest prawidłowa siła uwalniania. Można ją wygodnie 

regulować dzięki hydraulicznej ochronie przed przeciążenia-
mi. W przeciwieństwie do innych producentów, siła uwal-
niania zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości podnosze-
nia korpusu. W ten sposób można zapewnić łagodny powrót 
korpusu w ziemię bez uszkodzeń.

Naprężenie wstępne: Centralne 200 barów

Wysokość podnoszenia 
korpusu (mm)

maks.

min.

Si
ła

 u
w

al
ni

an
ia

 (k
g)

AMAZONE 
 Inni producenci
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Tyrok

Zmiana szerokości roboczej
Precyzja i komfort 
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Zmiana szerokości roboczej

We wszystkich pługach Tyrok V szerokość robocza regulo-
wana jest bezstopniowo z kabiny ciągnika za pomocą ukła-
du hydraulicznego. Dobrze widoczna skala ze wskaźnikiem 
informuje kierowcę o ustawionej szerokości roboczej. 
Dzięki zintegrowanej kinematyce pługa Tyrok V automa-
tycznie regulowane są również: punkt uciągu, szerokość ro-
bocza pierwszego korpusu, wszystkie narzędzia wstępne 
i koło.

Seryjna regulacja szerokości roboczej odbywa się w 4 kro-
kach przez manualne wychylenie elementów grządzieli.
Dzięki temu możliwe jest łatwe dopasowanie urządzenia do 
różnych warunków (warunki glebowe, ciągnik itp.). Podczas 
ustawiania szerokości roboczej ma miejsce również auto-
matyczna regulacja narzędzi wstępnych i kół podporowych. 
Dodatkowa korekta nie jest wymagana.

Tyrok V –
hydrauliczna i komfortowa regulacja

Pług Tyrok –
mechanicznie i prosto

Zalety pługa Tyrok V
  Zmienna szerokość robocza od 33 cm do 55 cm na korpus
  Automatyczna regulacja pierwszego korpusu

przy zmianie szerokości roboczej dzięki AutoAdapt
  Bez konieczności ponownej regulacji
  Wygodna i oszczędzająca czas praca

Mechaniczna regulacja szerokości roboczejHydrauliczna regulacja szerokości roboczej
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Tyrok

Koło znajduje się z boku ramy, dzięki czemu można orać bli-
sko granicy pola. Przy maksymalnej szerokości roboczej koło 
leży w obrębie szerokości roboczej. Nawet przy średnich 
szerokościach roboczych koło znajduje się wewnątrz maszy-
ny. Dzięki temu praca bezpośrednio przy granicach lub prze-
szkodach jest jeszcze bardziej precyzyjna.

Perfekcyjna orka graniczna

Koło
Precyzyjne kopiowanie głębokości przy jednoczesnej doskonałej orce granicznej 

Szerokość robocza każdego 
z korpusów: 42,5 cm

Szerokość robocza każdego 
z korpusów: 55 cm
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Koło

Kilka dużych kół zapewnia optymalny napęd na glebie 
i precyzyjne kopiowanie głębokości nawet w trudnych wa-
runkach. Regulacja głębokości za pomocą koła odbywa się 
wygodnie przez siłownik hydrauliczny lub za pomocą zaci-
sków na tłoczysku, bez użycia narzędzi. Zgarniacz nieza-
wodnie oczyszcza koło. Standardowe hydropneumatyczne 
zawieszenie koła zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 
i najwyższy komfort jazdy podczas transportu. 

Precyzyjne kopiowanie głębokości

Regulacja głębokości koła

  Różne rozmiary opon pozwalają na optymalne 
dopasowanie koła do potrzeb.

Możliwość 
zastosowania opon 

o rozmiarze:
400/55-22,5

Możliwość 
zastosowania opon 

o rozmiarze:
500/45-22,5

Możliwość 
zastosowania opon 

o rozmiarze: 
500/60-22,5

Zalety
  Bezpieczny i wygodny transport 
  Niezawodne kopiowanie głębokości
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Tyrok

Wyposażenie do wszelkich wymagań
Wszechstronność do specjalnych wymagań 

Tańsza alternatywa dla przedpłużków 
do mieszania resztek pożniwnych. 
Seryjnie z dodatkową podporą do 
grządzieli.

Blachy ścinające

Osłona płozu zwiększa powierzchnię 
oparcia pługa o bruzdę. Szczególnie na 
zboczach znacznie poprawia to prowa-
dzenie pługa.

Osłona płozu

Krój płozowy jest alternatywą dla kro-
ju tarczowego, który zapewnia czystą 
bruzdę, szczególnie na ciężkich, 
kamienistych glebach i zmniejsza zu-
życie korpusu pługa.

Krój płozowy
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Wyposażenie

Krój tarczowy ma znaczenie dla czystej pracy pługa. 
Precyzyjnie odcinanie calizny przez krój tarczowy ułatwia 
całkowity obrót i kompletną obróbkę resztek pożniwnych 
oraz oczyszczanie bruzd.

Krój tarczowy jest dostępny o średnicy 500 mm w wersji 
gładkiej lub ząbkowanej oraz 600 mm w wersji ząbkowanej.

Krój tarczowy – czysta praca

Ząbkowany krój tarczowy, 
Ø 500 mm, z długim uchwytem

Ząbkowany krój tarczowy, 
Ø 500 mm, z krótkim uchwytem

Ząbkowany krój tarczowy, 
Ø 600 mm, z długim uchwytem

Amortyzowany, ząbkowany krój tarczowy,  
Ø 500 mm

Przedpłużek G1Przedpłużek M1

Zastosowanie przedpłużka zapobiega zapychaniu się pługa 
nawet w najtrudniejszych warunkach. Dostępne są nastę-
pujące przedpłużki:

Przedpłużek M1
Przedpłużek M1 zaprojektowany został do powszechnego 
stosowania przy zaorywaniu łąk, a także do dużych ilości 
resztek pożniwnych, zwłaszcza słomy kukurydzianej.

Przedpłużek G1
Zastosowanie przedpłużka G1 zapewnia orkę bez zapycha-
nia się, szczególnie na ciężkich i lepkich glebach oraz pod-
czas orania terenów zielonych. Dzięki łatwej regulacji 
przedpłużka praca staje się jeszcze bardziej precyzyjna.

Przedpłużek – do wszystkich zastosowań
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Tyrok

Packer
Równanie i zagęszczanie w jednym przejeździe roboczym 
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Packer

W przypadku kombinacji z packerem można opcjonalnie 
zamontować wychylne ramię chwytające. Wszystkie ramio-
na packera wyposażono w sprężynowy mechanizm zabez-
pieczający, który amortyzuje skoki obciążenia występujące 

w przypadku zaczepiania packera. Dla zapewnienia opty-
malnego komfortu ramię jest sterowane hydraulicznie za 
pomocą dodatkowego gniazda. 

Dla jeszcze większej efektywności pracy firma AMAZONE 
rozszerza ofertę packerów dzięki strategicznej współpracy 
z firmą Tigges. Dlatego teraz możliwe już jest połączenie 
pługów Tyrok firmy AMAZONE z packerami firmy Tigges. 
Oferta obejmuje różne średnice i różne profile pierścieni. 
Ponadto istnieje możliwość wyboru packera jedno- lub 
dwupierścieniowego o szerokości roboczej do 4,65 m. 

Wychylne ramię chwytające

Packer –
jeszcze większa efektywność

Stabilne i regulowane wychylne ramię chwytające
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Typ Tyrok 400 Tyrok 400 V Tyrok 400 VS

Skiby 7 8 9 7 8 7 8

Moc ciągnika do (kW/KM) 295/400

Wzdłużny rozstaw korpusów (cm) 100

Wysokość ramy (cm) o poj. 80, 85 o poj. 80, 85 80

Zmiana szerokości roboczej regulacja mechaniczna: regulacja hydrauliczna: regulacja hydrauliczna:

ochrona przed przeciążeniami Sworznie ścinalne Sworznie ścinalne
Hydrauliczna ochrona przed 

przeciążeniami

Szerokość robocza na korpus (cm) 35, 40, 45, 50 33 – 55 33 – 55

Koło (wymiary) 400/55-22,5, 500/45-22,5, 500/60-22,5

Ciężar maszyny podstawowej (kg) 3 788 4 129 4 279 3 899 4 140 4 602 4 860

Półzawieszany pług obrotowy Tyrok

Ilustracje, treść i informacje dotyczące danych technicznych są niewiążące i mogą się różnić w zależności od wyposażenia. Należy przestrzegać obowiązują-
cych w danym kraju przepisów ruchu drogowego, w związku z czym może być konieczne uzyskania specjalnego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczal-
ne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Nie wszystkie wymienione możliwości kombinacji można zrealizować z ciągnikami różnych producentów.
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