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PRZEDSTAWIENIE SPÓŁKI

Produkcję maszyn rolnicznyh nasza firma roz-
poczęła w 1991 roku, w którym oprócz pługów 
produkowaliśmy również inne narzędzia rolni-
cze montowane za traktorami lub mini-traktora-
mi. Od 1995 roku specjalizujemy się w produkcji 
pługów.

Mamy własne zakłady produkcyjne, które są 
wyposażone w nowoczesne wyposażenie tech-
nologiczne do dzielenia, formowania, obrabia-
nia i obróbki termicznej materiału. Do produkcji 
pługów używamy wysokiej jakości stali borowej. 

Do grona naszych produktów należą: jedno-
stronnie zawieszone, obracalne zawieszone 
i  pół-zawieszone pługi do różnych rodzajów 
gleb. Wszystkie części pochodzą z własnej pro-
dukcji.

Strategia spółki SUKOV s.r.o. opiera się na kon-
kretnych ustaleniach i zdolności do dostosowa-
nia się do naszych klientów i partnerów handlo-
wych.

Nasze pługi pomagają rolnikom na całym świe-
cie. Zaliczamy się do TOP dziesięciu firm na 
świecie produkujących pługi.

Nasza spółka posiada certyfikat społeczno-
ści euroazjatyckiej (EAS) na eksport do tych 
państw.

Zaginarka CNC

Prasa krawędziowa o docisku 150 ton pozwala na gię-
cie do grubości 20 mm.

Obróbka termiczna

Znaczna część komponentów pługów poddawana 
jest procesowi hartowania. Dotyczy to nie tylko wa-
łów, ale również organów ornych i ich mocowania do 
ramy pługu. 

Obróbka CNC

Centrum obróbki CNC zapewnia precyzyjna obróbkę 
komponentów pługów. Dotyczy to w  szczególności 
wcześniej wypalonych otworów na wały lub wiercenia 
otworów na śruby.

Spawanie

Spawanie komponentów pługów odbywa się metodą 
MIG. Podczas prac wykorzystywana jest nowoczesna 
technologia z firmy ESAB. Do jej zalet zalicza się zau-
tomatyzowane podawanie drutu spawalniczego i brak 
deformacji materiału w trakcie spawania.

Montaż pługów

Montaż odbywa się w hali montażowej, gdzie grupa 
wykwalifikowanych pracowników montuje poszcze-
gólne pługi zgodnie z zamówieniami klientów.

Spedycja

Gotowe pługi na ciężarówki ładują przeszkoleni pra-
cownicy. Podczas załadunku dbamy o  każdy detal, 
aby podczas transportu do klienta nie doszło do 
uszkodzenia pługów.

DLACZEGO WYBRAĆ SUKOV?

TRADYCJA OD 1991 ROKU 

PRĘDKA DOSTAWA 

JAKOŚĆ 

OBRACALNA WERSJA 

CENA 

WŁASNA KONSTRUKCJA 
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KATLAND

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic Jednostka 2+ 2+1 3+ 3+1 4+1 5+1

Waga pługu Katland*
(odkładnice JR30, SR30) kg 448 580 710 840 890

Waga pługu Katland*
(odkładnice LM35, KV09) kg 497 655 813 971 1 050

hp 50 50–80 80–120 100–150 150–200

Szerokość robocza cm 30 - 35 - 40

 
Rama

mm 120x120x8

Rozstaw korpusów

mm 850

 
Wysokość pod ramą

mm 750

* podane wagi pługów bez dodatków

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: JR30, SR30, KV09, LM35
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Koło podporowe
• Zaczep widełkowy kat. 2
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg
• Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Dopłata za odkładnicę PS40
• Przedpłużek 
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój nożowy
• Krój płozy

OPIS MASZYNY:

KATLAND

Jednostronny pług zawieszany KATLAND z boga-
tym wyposażeniem w wysokiej jakości wersji prze-
znaczony przede wszystkim dla małych i począt-
kujących rolników.

Ten pług odnosi sukcesy przede wszystkim na no-
wych, rozwijających się rynkach.
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JUNIOR
ROTO
JUNIOR ROTO - SPRING

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: JR30
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Cylinder hydrauliczny z automatem 

przewijania
• Koło podporowe (ø 560×175)
• Zaczep widełkowy kat. 2
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg lub 

zabezpieczenie non-stop resorowe
• Kołnierz oddzielający

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Przedpłużek 
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój nożowy
• Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
• Przedłużenie pługa
• Koło podporowe TR 315 (ø 590×255)
• Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu

OPIS MASZYNY:

JUNIOR ROTO - SPRING

Ten typ zawieszonego pługu obracalnego pomaga 
przy intensywnej orce w gospodarstwach o małej 
lub średniej wielkości.

Konstrukcja pługu JUNIOR ROTO obniża rolnikom 
koszty eksploatacyjne.

Lekki, wytrzymały, łatwo obsługiwany i regulowa-
ny pług.

Odpowiedni do ork do głębokości aż 25 cm.

Główną zaletą zabezpieczenia SPRING jest to, że, 
korpusy orne są zabezpieczone 7 resorami.

Bezobsługowe non-stop zabezpieczenie SPRING 
zapewnia nieprzerwaną orkę po najechaniu na ka-
mienie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic Jednostka 2+ 2+1 3+ 3+1 4+ 4+1

Waga pługu 
Junior Roto* kg 714 863 1 002 1 010 1 146

Waga pługu 
Junior Roto-Spring* kg 854 1 068 1 072 1 290

hp 60-80 70-90 90-120 90-150

Szerokość robocza cm 30 - 35 - 40

 
Rama

mm 120x120x10

Rozstaw korpusów

mm 850

 
Wysokość pod ramą

mm 750

* podane wagi pługów bez dodatków
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SKR ROTO
SKR ROTO - SPRING

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic Jednostka 2+ 2+1 3+ 3+1 4+ 4+1

Waga pługu
SKR Roto* kg 714 858 863 1 002 1 010 1 160

Waga pługu
SKR Roto-Spring* kg 840 1 080 1 083 1 330

hp 60-80 70-90 90-120 90-150

Szerokość robocza cm 30-35-40

 
Rama

mm 120x120x10

Rozstaw korpusów

mm 850

 
Wysokość pod ramą

mm 750

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: SR30
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Cylinder hydrauliczny z automatem 

przewijania
• Koło podporowe (ø 560×175)
• Zaczep widełkowy kat. 2
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg lub 

zabezpieczenie non-stop resorowe
• Kołnierz oddzielający

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Przedpłużek 
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój nożowy
• Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
• Przedłużenie pługa
• Koło podporowe TR 315 (ø 590×255)
• Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu

OPIS MASZYNY:

SKR ROTO - SPRING

Ten typ zawieszonego pługu obracalnego pomaga 
przy intensywnej orce w gospodarstwach o małej 
lub średniej wielkości.

Konstrukcja pługu SKR ROTO obniża rolnikom 
koszty eksploatacyjne.

Lekki, wytrzymały, łatwo obsługiwany i regulowa-
ny pług.

Odpowiedni do ork do głębokości aż 30 cm.

Główną zaletą zabezpieczenia SPRING jest to, że, 
korpusy orne są zabezpieczone 7 resorami.

Bezobsługowe non-stop zabezpieczenie SPRING 
zapewnia nieprzerwaną orkę po najechaniu na ka-
mienie.

* podane wagi pługów bez dodatków
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DOWNHIL
850

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: KV09, LM35, LM40
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Cylinder hydrauliczny z automatem 

przewijania
• Koło podporowe (ø 560×175)
• Zaczep widełkowy kat. 2
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg
• Kołnierz oddzielający

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Dopłata za odkładnicę PS40
• Przedłużki 
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój nożowy
• Krój płozy
• Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
• Przedłużenie pługa
• Koło podporowe TR 315 (ø 590×255)

OPIS MASZYNY:

Doskonały wybór do traktorów o  mocy do 150 
koni.

Wysoka wydajność na lekkich i  średnich glebach 
bez obecności kamieni.

Ten typ zawieszonego pługu obracalnego pomaga 
przy intensywnej orce w gospodarstwach o małej 
lub średniej wielkości.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic Jednostka 2+ 2+1 3+ 3+1

Waga pługu
Downhil 850* kg 760 960 963 1 170

hp 60-80 80-100 100-160

Szerokość robocza cm 30-35-40

 
Rama

mm 120x120x10

Rozstaw korpusów

mm 850

 
Wysokość pod ramą

mm 750

DOWNHIL 850

* podane wagi pługów bez dodatków
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: KV09, LM35, LM40
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Cylinder hydrauliczny z automatem 

przewijania
• Koło podporowe TR 315 (ø 590×255)
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg lub 

zabezpieczenie non-stop resorowe
• Mechaniczna regulacja pierwszego korpusu
• Kołnierz oddzielający
• Zaczep widełkowy (2+, 3+, 3+1) kat. 2
• Zaczep widełkowy (4+, 4+1) kat. 3

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Dopłata za odkładnicę PS40
• Przedłużki 
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój nożowy
• Krój płozy
• Ramię mechaniczne ugniatacza gleby
• Rama 140x140x10 mm
• Przedłużenie pługa
• Rozstaw korpusów 1000 mm
• Wysokość pod ramą: 850 mm

OPIS MASZYNY:

Flagowy produkt wśród pługów zawieszanych 
z szeroką możliwością wyboru dodatkowego wy-
posażenia.

Wybór prawdziwych rolników, którzy chcą wyso-
kiej jakości wydajnego pługu. Nowa konstrukcja 
serii pługów DOWNHIL obniża rolnikom koszty 
eksploatacyjne.

Wysokiej jakości stal po obróbce termicznej, użyta 
w  pługu, gwarantuje wartości, które każdy łączy 
z marką SUKOV wysoka wydajność i długa żywot-
ność nawet w najcięższych warunkach glebowych.

Główną zaletą zabezpieczenia SPRING jest to, że, 
korpusy orne są zabezpieczone 7  resorami.

Bezobsługowe non-stop zabezpieczenie SPRING 
zapewnia nieprzerwaną orkę po najechaniu na ka-
mienie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

DOWNHIL

DOWNHIL
DOWNHIL - SPRING

Liczba redlic Jednostka 2+ 3+ 3+1 4+ 4+1

Waga pługu
Downhil* kg 1 100 1 320 1 323 1 540

Waga pługu
Downhil-Spring* kg 1 150 1 360 1 560 1 563 1 760

hp 70-100 90-150 130-250

Szerokość robocza cm 34-39-45

 
Rama

mm 120x120x10 140x140x10

Rozstaw korpusów

mm 950

 
Wysokość pod ramą

mm 800-850

* podane wagi pługów bez dodatków
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ARCOAGRO 
140

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic Jednostka 4+ 4+1 4+1+1

Waga pługu  
ArcoAgro 140* kg 1 985 2 180 2 380

hp 120 – 200 150 – 300

Szerokość robocza cm 34 – 39 – 45

 
Rama

mm 140 x 140 x 10  

Rozstaw korpusów

mm 950

 
Wysokość pod ramą

mm 800

* podane wagi pługów bez dodatków

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: KV09, LM35, LM40
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Zaczep widełkowy kat. 3
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg
• Kołnierz oddzielający
• Koło 400/60-12,5

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Dopłata za odkładnicę PS40
• Przedpłużek 
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój płozy
• Krój nożowy
• Przedłużenie pługa
• Przedłużenie środkowe pluga
• Amortyzator podczas transportu

OPIS MASZYNY:

ARCOAGRO 140

Podstawowa wersja pół-zawieszonego pługu serii 
ARCOAGRO 140.

Odpowiedni do traktorów od 120 – 300 hp z moż-
liwością agregacji również za traktorami CHTZ 
T150.
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ARCOAGRO 
160
ARCOAGRO–SPRING

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic Jednostka 4+1 5+ 5+1 6+ 7 (6+1) 8 (6+1+1) 9 (7+1+1)

Waga pługu  
ArcoAgro 160* kg 2 870 3 070 3 293 3 546 3 793

Waga pługu  
ArcoAgro-Spring* kg 3 460 3 730 4 063 4 490 4 786

hp 145 - 200 175 - 250 215 - 270 240 - 320 270 - 400

Szerokość robocza cm  35 - 41 - 47

 
Rama

mm 160 x 160 x 10

Rozstaw korpusów

mm 1 000  

 
Wysokość pod ramą

mm 800 – 870

* podane wagi pługów bez dodatków

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: KV09, LM35, LM40
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Zaczep widełkowy kat. 3
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg lub 

zabezpieczenie non-stop resorowe
• Amortyzator podczas transportu
• Hydrauliczne regulacja pierwszego korpusu
• Kołnierz oddzielający
• Koło 400/70-20

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Dopłata za odkładnicę PS40
• Przedpłużek
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój płozy
• Krój nożowy
• Przedłużenie pługa
• Obudowy K700/K744
• Wysokość pod ramą: 850 - 870 mm
• Koło FLOTATION 500/45-22,5

OPIS MASZYNY:

ARCOAGRO–SPRING

Najczęściej używany i  najlepiej sprzedający się 
pług pół-zawieszony odpowiedni do agregacji za 
wszystkimi typami traktorów.

Wytrzymała konstrukcja zapewnia wieloletnie 
użytkowanie bez konieczności kosztownego ser-
wisu.

Innowacyjne elementy nowej serii zapewniają lek-
ka i prostą obsługę.

Główną zaletą zabezpieczenia SPRING jest to, że, 
korpusy orne są zabezpieczone 7  resorami.

Bezobsługowe non-stop zabezpieczenie SPRING 
zapewnia nieprzerwaną orkę po najechaniu na ka-
mienie.
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ARCOAGRO 
180

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic Jednostka 6+ 7 (6+1) 8 (6+1+1) 9 (7+1+1)

Waga pługu  
ArcoAgro 180* kg 3 170 3 413 3 676 3 953

hp 200 – 300 240 – 400 270 – 500

Szerokość robocza cm 35 – 41 – 47

 
Rama

mm 180 x 180 x 10

Rozstaw korpusów

mm 1 000

 
Wysokość pod ramą

mm 800 – 870

* podane wagi pługów bez dodatków

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: KV09, LM35, LM40
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Zaczep widełkowy kat. 3
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg
• Kołnierz oddzielający
• Amortyzator podczas transportu
• Hydrauliczne regulacja pierwszego korpusu
• Koło FLOTATION 500/45-22,5

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Dopłata za odkładnicę PS40
• Przedpłużek
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój płozy
• Krój nożowy
• Przedłużenie pługa
• Obudowy K700/K744
• Wysokość pod ramą: 850 - 870 mm

OPIS MASZYNY:

ARCOAGRO 180

Najczęściej używany i  najlepiej sprzedający się 
pług pół-zawieszony odpowiedni do agregacji za 
wszystkimi typami traktorów.

Nowa konstrukcja serii pługów ARCOAGRO  180 
dysponuje główną ramą o wymiarach aż 180x180x10 
mm.

Wytrzymała konstrukcja zapewnia wieloletnie 
użytkowanie bez konieczności kosztownego ser-
wisu.

Innowacyjne elementy nowej serii zapewniają lek-
ka i prostą obsługę.
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ARCOAGRO  
ON-LAND
ARCOAGRO ON-LAND  
- SPRING

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: KV09, LM35, LM40
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Zaczep widełkowy kat. 3
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg lub 

zabezpieczenie non-stop resorowe
• Kołnierz oddzielający
• Amortyzator podczas transportu
• Koło FLOTATION 500/45-22,5

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Dopłata za odkładnicę PS40
• Przedpłużek
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój płozy
• Krój nożowy
• Przedłużenie pługa
• Przednie koła podporowe
• Obudowy K700/K744
• Wysokość pod ramą: 850 - 870 mm
• Główna rama 180x180x10 mm

OPIS MASZYNY:

ARCOAGRO ON-LAND - SPRING

Idealna wersja pługów do orki poza bruzdą i z po-
dwójnymi kołami traktora.

Najpopularniejsza wersja dla rolników z ciągnikami 
gąsienicowymi.

Wytrzymała konstrukcja ARCOAGRO ON-LAND 
zapewnia prostą obsługę i długą żywotność.

Seria ON-LAND pasuje do traktorów z maksymal-
ną szerokością aż 4,1 m.

Główną zaletą zabezpieczenia SPRING jest to, że, 
korpusy orne są zabezpieczone 7  resorami.

Bezobsługowe non-stop zabezpieczenie SPRING 
zapewnia nieprzerwaną orkę po najechaniu na ka-
mienie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic Jednostka 5+ 5+1 6+ 7 (6+1) 8 (6+1+1) 9 (7+1+1)

Waga pługu  
ArcoAgro On-Land* kg 2 897 3 120 3 343 3 593 3 843

Waga pługu  
ArcoAgro On-Land-Spring* kg 3 487 3 828 4 169 4 537 4 905

hp 180 - 250 230 - 300 240 - 400 270 - 500

Szerokość robocza cm 35 - 41 - 47

 
Rama

mm 160 x 160 x 10  **(180 x 180 x 10)

Rozstaw korpusów

mm 1 000  

 
Wysokość pod ramą

mm 800 - 870

* podane wagi pługów bez dodatków
** wyposażenie nadstandardowe
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ARCOAGRO
NP ON-LAND

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Odkładnice: KV09, LM35, LM40
• Ścinacz orki
• Przedłużenie odkładnicy
• Zaczep widełkowy kat. 3
• Zabezpieczenie śrubowe na ciąg
• Kołnierz oddzielający
• Amortyzator podczas transportu

WYPOSAŻENIE NADSTANDARDOWE

• Dopłata za odkładnicę PS40
• Przedpłużek
• Krój tarczowy ząbkowany ø 480
• Krój nożowy
• Krój płozy
• Przedłużenie pługa
• Przednie koła podporowe
• Obudowy K700/K744

OPIS MASZYNY:

Flagowy produkt wśród pługów pół-zawieszonych 
przeznaczonych dla dużych rolników.

Wytrzymała konstrukcja typu ARCOAGRO NP 
ON-LAND zapewnia prostą obsługę i  długą ży-
wotność.

Możliwość agregacji pługów również za traktorami 
bez  zaczepu trójpunktowego przy użyciu podwo-
zia Assist.

Seria ON-LAND pasuje do traktorów z szerokością 
aż 5,1 m.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczba redlic Jednostka 7+2 7+3 7+4 8+4 9+4

Waga pługu 
ArcoAgro NP On-Land*

kg 5 960 6 240 6 520 6 500 6 780

hp 350 - 450 400 - 600 500 - 650

Szerokość robocza cm 40

 
Rama

mm 300 x 200 x 10

Rozstaw korpusów

mm 1 000

 
Wysokość pod ramą

mm 870

* podane wagi pługów bez dodatków

ARCOAGRO NP ON-LAND
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OPIS MASZYNY:

Uniwersalne podwozie  ASSIST    jest rozwiązanie 
do traktorów bez tylnego trójpunktowego zacze-
pu hydraulicznego.

Zastępuje trójpunktowy zaczep traktora.

To podwozie można agregować za wszystkimi ty-
pami traktorów i  ciągników,które mają zaczep o   
kat. 3.

ASSIST

PARAMETRY TECHNICZNE:

• Waga 1 350 kg

• Koła  ø 1 170 mm, szerokość 500 mm

• Hydrauliczna noga podporowa

• Regulowana szerokość kół 3 000 – 3 200 mm

• Zaczep widełkowy kat. 3
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Przedpłużek typ S

Przednie koła podporowe

Mechaniczna regulacja pierwszego 
korpusu ArcoAgro

Ramię mechaniczne  
ugniatacza gleby

1. Amortyzator podczas transportu

Koło podporowe TR 315

Mechaniczna regulacja pierwszego 
korpusu Downhil

Rozszerzacz bruzdy

1. Ścinacz orki
2. Krój nożowy
3. Przedłużenie odkładnicy

Krój tarczowy  
ząbkowany

1. Piętka płozu
2. Krój płozy

Przedpłużek typ K2  
(odpowiednie do kukurydzy)

WYPOSAŻENIE TYPY ODKŁADNIC

Oferujemy możliwość 
wyboru spośród 
nowoczesnych kształtów 
płyt zagarniających do 
różnych rodzajów gleb.

Pełne zagarniacze – obrabiana termicznie stal 
borowa B27. Wyjątkowo odporna na zużycie, wy-
trzymałość materiału 8 mm.

Taśmowe zagarniacze – 10 mm wytrzymałe paski 
ze stali borowej B27, które można stopniowo wy-
mieniać w zależności od zużycia, i które mają bar-
dzo niski opór podczas orki. Zmniejszenie zużycia 
paliwa aż o 20% w porównaniu z pełną płytą.

• Ze względu na niski opór nadaje 
się do wszystkich typów gleby.

• Wielkość i kształt umożliwia dużą 
sypkość.

• Głębokość orki: do 25 cm.

ŚREDNIO DUŻY TYP KORPUSÓW PŁUŻNYCH

TYPE: 

JR30
• Nadaje się do wszystkich 

rodzajów gleby.
• SR30 jest 5 cm większy niż JR30, 

nie posiada części wymiennej.
• Umożliwia bardzo dobre 

rozdrobnienie gleby.
• Głębokość orki: do 30 cm.

TYPE: 

SR30
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• Do orki gleb lekkich i ciężkich gleb gliniastych.
• Bardzo dobrze zaorze pozostałości roślinne.
• Głębokość orki: do 30 cm.

KORPUSY CYLINDRYCZNE

TYPE: 

LM35

• Do orki gleb lekkich i ciężkich gleb gliniastych.
• Bardzo dobrze zaorze pozostałości roślinne.
• W porównaniu LM35 jest o 5 cm większy.
• Głębokość orki: do 35 cm.

TYPE: 

LM40

• Śrubowy kształt nadaje się do orki na glebach 
lekkich i średnich.

• Nadaje się do stosowania na glebach lepkich.
• Głębokość orki: do 30 cm.

KORPUS PŁUŻNY ŚRUBOWY KORPUS PŁUŻNY AŻUROWY

TYPE: 

KVO9
• Zastosowanie do gleb 

piaszczystych i gleb 
gliniastych ciężkich.

• Niski opór i doskonała sypkość.
• Dobrze zaorze pozostałości roślinne.
• Głębokość orki: do 35 cm.

TYPE: 

PS40
1
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Sukov s.r.o.

687 03 Huštěnovice 402, Czech Republic
tel.: +420 572 585 470
e-mail: sukov@sukov.cz www.sukov.cz

Spółka SUKOV s.r.o. jest największym producentem 

pługów w Republice Czeskiej.

Do grona produktów zaliczają się: jednostronnie 

zawieszone, obracalne zawieszone i półzawieszone 

pługi do różnych rodzajów gleb.


