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• Prieš kabindami  plūgą prie 
traktoriaus patikrinkite ir 
susireguliuokite  slėgį 
padangose.

• Patikrinkite tritaškės   
pakabos traukių ilgius. Abi 
traukės turi būti vienodame 
lygyje.

TRAKTORIAUS  PARUOŠIMAS  ARIMO  DARBAMS

• Priekyje traktoriaus
užkabinkite balastinį svorį, 
taip užtikrindami
vienodesnę apkrovą 
traktoriui darbo metu ir 
ypač galulaukėse.
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• Traktoriaus tempimo jėgą 
sucentruokite į priekinį 
varomajį tiltą. Pastatykite 
centrinės traukės padėtį 
taip, kad darbinės 
padėties metu plūgo 
tempimo jėga pasidalintų 
tolygiai. 

• Jei priekinis tiltas 
nevaromas, tuomet 
sureguliuokite centrinę 
traukę „trikampio“ 
metodu (ties traktoriaus 
centru).

• Įleistam plūgui į žemę 
darbo metu, šoniniai 
stabilizatoriai turi būti 
laisvoje padėtyje. 

• Kopijavimo plokšteles 
palikite fiksuotoje 
padėtyje.
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• Priklausomai nuo lauko 
paviršiaus (vietovė kalvota 
ar lygi) centrinės traukės 
padėtį plūgo korpuse 
galima keisti į kopijuojančią 
arba fiksuotą.

• Fiksuotą padėtį naudokite, 
kur yra sunkios, sausos 
dirvos.

• Kopijuojančią padėtį 
naudokite, kur yra lengvos, 
nelygios dirvos.

• Stenkitės išlaikyti plūgo 
lygiagretumą. Tuomet 
turėsite toligesnį gylio 
palaikymą ir gažesni vagų 
suvertimą. 

PLŪGO SUREGULIAVIMAS  IR PARUOŠIMAS DARBUI
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• Gyliui nustatyti ir palaikyti 
naudokite gylio reguliavimo 
ratuko varžtus.

• Vartomiems plūgams abi 
pusės išmatuojamos 
vienodai.

• Plūgo tolygumui ir tinkamo 
kampo užtikrinimui 
naudokite atraminius varžtus.
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E = (X+L) x 2

• Pirmojo korpuso reguliavimui 
galite pasinaudoti paprasta 
formule: turite išlaikyti pusę 
atstumo nuo traktoriaus 
centro iki galinių padangų 
vidinės pradžios (L).

• Norėdami laikytis formulės, 
tiek plūgo išnešimą į šonus, 
tiek plūgo užgrėbio plotį  
reguliuokite traukėmis.

• Jei plūgai hidrofikuoti -
reguliavimas atliekamas iš 
kabinos.

PIRMO PLŪGO KORPUSO REGULIAVIMAS  
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DISTANCE X

=

PLOUGHING DEPTH

• Jei turite plūgą su 
priešplūgiais, jiems bus 
reikalingas atskiras 
sureguliavimas. 

• Priešplūgiai turi būti 
sureguliuoti taip, kad 
atstumas tarp kalto 
pradžios ir norago pradžios 
(DISTANCE X) būtų lygus 
arimo gyliui (PLOUGHING 
DEPTH). 

PRIEŠPLŪGIŲ REGULIAVIMAS  

x



8

www.dojusagro.lt

Kauno prekybos ir techninės priežiūros centras
Juodonių k., Babtų sen., LT-54336, Kauno r. sav.

Tel. (8-37) 750 260, Fax. (8-37) 750 261, El.p. info@dojusagro.lt

Šiaulių prekybos ir techninės priežiūros centras
Aplinkkelio g. 85, Vijolių k., Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav., LT-76153

Tel. (8-41) 547 545, Fax. (8-41) 547 546, El.p. siauliai@dojusagro.lt

Vilniaus regioninis techninės priežiūros centras
Užubalių k., Avižienių sen., LT-14180, Vilniaus r. sav.

Tel.: (8-5) 240 40 02, Faks.: (8-5) 240 42 20,

Panevežio regioninis prekybos ir techninės priežiūros centras
Stanionių k., Įstro g. 6, Paįstrio sen., LT- 38436, Panevėžio r.sav.

Tel.: 8-620-76948, Faks.: (8-45) 430387

Šakių regioninis techninės priežiūros centras
Gotlybiškių k., Šakių sen., LT-71372, Šakių r. sav.

Tel./faks. (8-345) 52770

DOJUS AGRO KONTAKTAI

Budintys telefonai:

Pardavimai  - 8 612 91887
Atsarginės dalys - 8 687 21708

Servisas  - 8 611 22022
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