
VN ©plus: Den nye Plovgeneration.
Deres basis for fremtidens resultater. 

Deres VN-Partner:

Værdifuld kvalitet
til eksperter.
VN ©plus-plovgenerationen
er navngivet efter det mate-
riale, hvoraf den fremstilles.
Testet af brugere, som dag
efter dag forlanger bedste
ydelse og pålidelighed af
deres maskiner. Yderligere
udstyret med intelligent
funktionalitet, som muliggør
præcis arbejde på marken,
dette gør VN ©plus-plove
umulige at slå.
Bedre kan kvalitet ikke
siges.

VN ©plus: Det gennemtænke komplette program.
Den ideale løsning til Deres jord !
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VN ©plus. Den nye formel for ydelse og udbytte.

VN ©plus: Ny plovgeneration.
Idag og imorgen.
Grundlaget for den nye plovgeneration fra Vogel & Noot er materiale og teknik. Efter de
store succeser af det kendte  Permanit stål i de hidtidige plove følger nu som væsentlig
forbedring Permanit ©. Sammensat med ny teknik, som betyder et nyt forspring for
Dem.

Kvalitet giver tillid.
Ved at tilføre ekstra kulstof blev
konstruktions- und sliddele endnu
hårdere og langtidsholdbare. „C“
betyder ikke andet end kulstof - og
kulstof er sin reneste form som dia-
mant det hårdeste, som naturen til-
byder. Vogel & Noot opnår med en
enestående hærdemetode f.eks.
ved muldplader en meget stor
hårdhed på forsiden, hvilket bety-
der bedste slidstyrke . Bagsiden
forbliver forholdsvis blød og der-

ved også ovenud sej og slagfast.
Udover de væsentlige materiale-
forbedringer bliver de fleste VN
©plus-modeller udstyret med et
videreudviklet nyt vendehoved.
Mere komfort, finere og hurtigere
indstilling sørger for bedre arbej-
de. 
Den nye formgivning af muldpla-
der og skær giver mindre mod-
stand, altså hurtigere arbejde ved
lavere ydelses- og brændstofbe-
hov. Summen af fordele er altså
stammende fra udviklingen.

Et certifikat, som holder,
hvad det lover.
Klart, at dette stålhårde argument
gør VN ©plus så enestående. Til
hver plov udstedes et materialcer-
tifikat, som bevis på den bedste
kvalitet. 

Permanit © blev som hårdtstål
ekslusivt udviklet for Vogel & Noot
og kan intet andet steds erhverves.
Mindre slid og længere levetid
giver som resultat bedre økonomi.
Præcis det, som hjælper den
moderne landmand mest.

©plus-generationen bliver fremstillet af højkvalitets
materiale, som blev udviklet for de højeste fordringer.

andet

borstål

VN

Triplex
LM Let und kompakt serie
M Mellem serie, universalt anvendelig
XM Mellemsvære klasse, universalt anvendelig
XMS mellemsvære premiumklasse, især for majsstubbe ved 105 cm fureafstand
XS Den stærkeste fra Vogel & Noot for store traktorer

Angivelser i parantes (•) gælder med forbehold

VN ©plus-plove, overblik (mulige udstyrsvarianter)

© plus - Type LM M XM XMS XS

Traktor-HK-klasse til 80 til 120 til 140 til 175 til 260

Antal furer

2-furet •
3-furet • • • • •
4-furet • • • •
5-furet • •
6-fur et •

Furebredde

mekanisk • • • • •
hydraulisk • • • •

Stensikring

Sprængbolte • • • • •
Spiralfjeder, halvautomatisk • • (•) (•)

Bladfjeder, fuldautomatisk  • • • • •
Hydraulisk, fuldautomatisk • • • • •

Kantpløjeindretning • (•)

OnLand - udførelse (•) (•) (•)

Hærdeforløb muldplade 

forside bagside



VN ©plus. Succes har et nyt navn.

Ploven: den mest moderne teknik for
resultatet af i morgen.
Takket været et utal af revolutionære innovationer tilhører plov-serien ©plus de bedste i
deres klasse. Men ikke kun teknikken overbeviser: Det er også de mange praktiske detal-
jer, som gør VN ©plus-plovene så værdifulde. Fra  4-gangs-slidstykke til trækpunktind-
stillingen såvel som det mobile rulleskær.

4-gangs-landside.
VN ©plus-plove råder over en 4-
gangs anvendelig landside. Den
nye formgivning garanterer et
optimalt sidetryk. En ny slidplade,
også 4-gangs vendbar, modvirker
slid i forreste del af plovhovedet.
Ved den faste støtte opnås yderli-
gere mindre modstand og klæb-
ning.

Perfekt plov-indstilling.
Indstillingen af trækpunktet sker
trinløst med en spindel. Således er
også en sidetryksfri pløjning
garanteret under svære forhold.
Som udstyr findes også et hydrau-
lisk rammeindsving (Memory cylin-
der) , giver mere afstand til jordo-
verflade og muliggør en nemmere
vending..

Mobilt rulleskær.
Rulleskæret kan stilles langt frem,
stubbe med mere vendes tilstop-
ningsfrit ned..

Vendehovedet: 
Perfektion i enkeltheder.
Vendetårnet er sænksmedet i et stykke, med konisk vendeaksel og påboltet cylinderbe-
fæstigelse. Det er den rigtige kombination for optimal funktionalitet og højeste stabili-
tet. Serierne XMS og XS er udført efter dette koncept. 

Ny vinkelindstilling.
Nogle modeller fra ©plus-serien er
forsynet med en ny vinkelindstilling
for over og under vending. Indstil-
lingen er derved nemt tilgængelig.
Ved denne specielle VN-konstruk-
tion påvirker færre kræfter spindel
og vendeaksel.
Indstillingen sker trinløst uafhæng-
igt til venstre eller højre. Tilpasning
af traktorspor udføres via den
betjeningsvenlige VN-slædeføring.
Kan efter ønske leveres med
hydraulisk sideforskydning styret
fra traktorkabinen.

Elastisk tilkoblingaksel.
Den gennemgående tilkoblingsak-
sel er specielt elastisk og opfanger
alle svingninger under arbejde og
transport.

Ekstra solid
dimensionering.
Det svære emnerør til de koniske
lejer og det brede tårn er specielt
solidt dimensioneret og muliggør
derfor også indsatsen af 6-furede
plove. For den nye transportlås-
ning sørger en praktisk enhånds-
låsenagle.

Optimal overflade-
tilpasning.
Tre lange huller til topstangs-
befæstigelse sørger for en endnu
bedre overfladetilpasning. Den
store hydraulikcylinder muliggør
yderligere en hurtig og stødfri ven-
ding.



VN ©plus. Byd jordtyperne modstand!

Furebredde-indstillinger: Mekanisk
præcis eller hydraulisk brilliant.
VN ©plus-modellerne tilbyder enkel betjening og er specielt egnede for uensartet
anvendelse. Som standard råder alle plove over en mekanisk furebredde-indstilling. Ved
VN ©plus-Vario-modellerne er denne trinløs og hydraulisk stilbar fra traktoren. 

VN ©plus Vario:
Komfortpakken.
Her sker indstilling af furebredde
trinløst og hydraulisk fra traktoren.
Med et øjekast er man informeret
om furebredde-indstillingen via en
stor viser. 
Selvfølgelig er vort Vario-system så
gennemtænkt, at trækpunkt og
furebredde på første fure automa-
tisk medreguleres korrekt. Ligele-
des medindstilles alt monteret
udstyr og støttehjulet. 

OnLand-plove.
Ved udvidet stillemulighed på slæ-
den kan nogle VN ©plus-modeller
også tilbydes som OnLand-plove. I
denne version kan traktoren køre
ude af furen på land. Ved dette sys-
tem opstår ingen traktose i fureså-
len.

Stensikring:
Stålhårdt kontra stenhårdt.
Ved denne konfrontation vinder VN ©plus med flere stensikrings-systemer. Det sker ved det
geniale koncept at alle komponenter er monteret uden på plovrammen. Man kan ved VN
©plus vælge mellem hele 4 forskellige stensikrings-systemer.

1. Mekanisk
Sprængbolten er den gammel-
kendte standardløsning. Ved over-
belastning knækkes sprængbolten
ved klembrudstedet og furen und-
viger forhindringen ved at svinge
op. Plov løftes, en ny  sprængbolt
monteres og det går videre.

2. Halvautomatisk
Her svinger furen ud ved at over-
vinde et stærkt fjedertryk med 2
spiralfjedre. Denne løsning er klart
yderst praktisk, da furen ved at
løfte ploven eller blot at bakke
straks svinger på plads igen. Fje-
dertrykket kan uproblematisk til-
passes forskellige jordbundsfor-
hold, for at få en optimal udløser-
karakteristik. Dette system har i
forhold til sprængboltsmodellen
kun ringe mervægt og kan også
nemt eftermonteres. 

3. Fuldautomatisk-
mekanisk
Dette system er en absolut kom-
fortløsning, fordi furen efter at
have passeret forhindringen auto-
matisk atter svinger på plads,
uden at arbejdet skal afbrydes. En
løsning, som udmærker sig ved et
højt udsving og tilmed også
udsving til siden. Det fuldautoma-
tiske system med bladfjedre lader
sig via antallet af bladfjedre indstil-
le til det ønskede udløsermoment.
Stensikringen med bladfjedre er
rost af mange. Grundet den enkel-
te opbygning tilforladelig og fore-
trukket af mange.

Åsenhed og tilbehør monteret fra
siden, uden at rammen svækkes
af store gennemboringer (ned.
billede).

Helt efter plovmodel er en fure-
breddeindstilling mellem 28 und
48 cm mulig (trinløs indstilling,
billede øv; trinvis, billede v. ned.).
Siderammestøtten giver endnu
mere stabilitet ( ned. højre.)

4. Fuldautomatisk-
hydraulisk
Er jorden uensartet, skal det meka-
niske system med fjedre tilpasses,
for at få et godt pløjeresultat ved
optimale udløserværdier. Den
hydrauliske løsning har i stedet for
bladfjederen en hydraulikcylinder,
forbundet med en gasfyldt behol-
der. Hydrauliktrykket kan trinløst
stilles oppe fra traktoren, hvilket
giver den højeste komfort og altid
garanti for optimalt pløjearbejde.

Ved påkørsel af en sten presses via
underploven en stempelstang ind i
cylinderen og trykket ledes hen i
beholderen. Gassen presses sam-
men og bringer efter passagen af
forhindringen atter furen i arbejds-
position. Det er den fuldautomatis-
ke High-Tech-Løsning fra Vogel &
Noot.



VN ©plus. De har valget. Også ved udstyr.

Arbejdsredskaber og tilbehør til den nye
plovgeneration.

Rulleskær
Til rulleskæret har Vogel & Noot
udviklet det praktiske klemmebe-
slag.
Den gennemgående forsatte
opstander muliggør samtidig ind-
stilling af begge sider med kun  et
klemmelås. Rulleskærets dybde
indstilles med via en fortandet
skive. Systemet kan i kørselsret-
ningen stilles fremad og bagud
(modelafhængig), hvilket muliggør
bedste tilpasning til forskellige for-
hold. Lejerne er særdeles godt
beskyttet på ydersiden.

1. Forplov,  
til universal anvendelse og grøntjord eller
stilbar til majsstubbe. En ekstra sliddel
forlænger levetiden på forplovsmuldpla-
den og reducerer slidtageomkostninger-
ne.

2. Grøntjordsforplov, 
specielt til det flade arbejde ved grøn-
sværsvending.

3. Specialforplov, 
optimalt arbejde ved ekstreme stubrester.
(Italien)

4. Halmskræller, 
gunstigt alternativ til nedvending af stu-
brester.

5. Rulleskær, 
for en ren furerømning, diameter 500 og
600 mm.

6. Landsidekniv, 
billigt alternativ til rulleskær, reducerer
også slid på underploven.

7. Undergrundsløsner
Opfylder ønsket om reduceret pløjedybde
og løsning i dybden. 3-gangs dybdeind-
stilbar, udskiftelig sliddel (dorn).

8. Gaffel transport-
pendulstøttehjul 
til alle 6-furede plove, til 5-furede vario-
plove og NON-STOP-plove. Meget god
kantpløjeegenskab, stor frigang ved ven-
ding af ploven og funktionssikkerhed på
skråninger. Ved den specielle konstruktion
optimale egenskaber ved transport.

Værktøjsløs dybderegulering, 
lejer og fælg er konstrueret til store krav,
diameter 600 (bredde 215) og 680 (bredde
259) mm. Leveres også til montage ved
næstsidste fure. (5 og 6 furede) 

9. Dobbeltstøttehjul, 
diameter 400 og 500 mm, værktøjsløs
dybderegulering med låsetap. Montage
valgfrit ved sidste fure eller på siden ved
næstsidste fure.

10. Pendulstøttehjul, 
som stålhjul med diameter 500 mm eller
med gummihjul, diameter 550 mm, 600
mm, 680 mm. Trinløs dybdeindstilling,
hydraulisk dæmper for blidt anslag ved
vending. Efter ønske med adaptor ved
sidste fure for indklap til landsidekant.

11. Transportpendulstøttehjul, 
gummihjul med ekstrastærk indlæg, dia-
meter 550 mm, 600 mm, 680 mm. Bruges
som landhjul og til vejtransport, nemt at
omstille. Trinløs dybderegulering, hydrau-
lisk dæmpet.

Pakkerarm, 
den komfortable og materialeskånende
løsning ved anvendelse af pakker. Den
hydrauliske, affjedrede fra/tilkoblingsen-
hed aktiveres uden ekstra tilslutning over
plovvendecylinderen.

Nyt! Alle fra 1 til 3 viste forplove kan
mod merpris leveres som trinløs

højdestilbare og med 3 trin i
vinkelstilling.

Underplovene.
Ny udviklede former udvider anven-
delsesområdet af ©plus-plove. De
forskellige underplove garanterer et
perfekt arbejde i dine jordbundsfor-
hold. På underplovene kommer
også  Know-howet ved Permanit
stålet © til fordel. Alle plove monte-
ret med ©plus monterede underplo-
ve råder over det nye, vendbare
landsidesystem.

1. WY 400 
stærkt svunget, universal anvendelig i mel-
lem til svær jord, grønsvær og på skråninger.
Er meget nem at trække trods god furerøm-
ning.

2. WL 430 
stærkt svunget og meget langstrakt, uover-
truffen furerømning til ekstra brede dæk,
bedste nedvending af stubrester. Udmærket
på skråninger.

3. WX 400 
ny udviklet underplov til meget svær jord.
Fladt svunget, meget nem at trække under
ekstreme forhold.

4. WST 430-risteunderplov 
specielt til klæbrig jord, god sønderdeling
og furerømning – Riste er enkeltvis udskifte-
lige. Særdeles god nedvending af stubres-
ter.

5. Skær, 
alle ©plus-plove er forsynet med de ny udvi-
klede skær. Den nye formgivning bevirker
mindre modstand og et roligere arbejde.
Det selvskærpende område er udført synligt
større, derved forlænges levetiden væsent-
ligt. Specielt for VN er knivskæret som kan
monteres efter ønske: en påsvejst kniv gen-
nemskærer jorden og sørger dermed for en
endnu finere deling og lettet efterbearbejd-
ning. Med VN-knivskær spares tid og
penge.



VN ©plus. Tekniske data for den nye plovgeneration.

Plove med mechanisk furebreddeindstilling. Plove med trinløs hydraulisk furebreddeindstilling.

Mervægtt for halvautomat. stensikring kontra
sprængbolt: ca. 20 kg / furesæt
Type ST – angivelser for bladfjeder- og
hydraulisk steinsikring.

Vægte uden udstyr. Alle angivelser og billeder
er uden forbindende.

Model
fureaf-
stand
(cm)

furebredde
(cm)

rammehøj-
de (cm)

Indv. hjulaf-
stand (mm)

max.
HK (kW)-
område

Vægt Model
fureaf-
stand
(cm)

Lăt,ime de
tăiere(cm)

furebredde
(cm)

Indv. hjulaf-
stand (mm)

max.
HK (kW)-
område

Vægt 


