Prelucrare sol

Grape grele
Proiectate pentru toate tipurile de sol, grapele cu discuri asigură o gamă largă de utilizare, de la înlocuirea
arăturii principale, dezmiriștire și până la distrugerea resturilor vegetale. Sunt destinate utilizării în condiții
grele sau pe terenuri nepregătite de mult timp.

GDG 421

GD 5.2

Necesar de putere [CP]

170 - 220

180 - 210

Lățime de lucru [m]

3.9 - 4.2

5.2

33

48

710 - față / 810 - spate

660

24 - față / 32 - spate

22

“ V”

"X"

Caracteristici

Model

Număr discuri
Diametrul discurilor [mm]
Distanța dintre discuri [cm]
Dispunerea bateriilor
Tipul tăvălugului

cu lame zimțate

Adâncimea de lucru [cm]*

10 - 22

12 - 18

Productivitate [ha/h]

1.8 - 3.0

2.5 - 4.2

15

15

5-8

6 - 12

Dimensiuni de gabarit în lucru [Lxlxh](m)

3.2 x 5.8 x 1.4

5.9x5.2x1.3

Dimensiuni de gabarit în transport [Lxlxh](m)

7.7 x 2.4 x 1.7

5.9x2.6x2

3820

3950

Viteza deplasare în transport [km/h]
Viteza deplasare în lucru [km/h]

Masa [kg]
* în funcție de condițiile de sol



Sunt potrivite pentru dezmiriștire
adâncime mică, medie și mare



Greutatea mare asigură pătrunderea în sol
chiar și în cele mai grele condiții, înlocuind 
arătura




la 

Realizează o încorporare eficientă și rapidă

a resturilor vegetale în sol
Permit încorporarea îngrășământului natural
și a gunoiului de grajd printr-o singură
trecere

Baterie cu discuri
crestate pentru
prelucrarea
și distrugerea
resturilor vegetale.

Cilindrul de acționare
hidraulică al cadrelor
pentru cele 2 poziții
– de lucru și de
transport.

Distrug rădăcinile buruienilor răsărite după
operația de arat, ceea ce duce la un consum
redus de erbicide
Lagărele discurilor sunt echipate cu rulmenți
de tip UC sferici și oscilanți, care preiau
sarcinile radiale cât și cele axiale
Unghiul de atac al bateriilor cu discuri poate
fi reglat între 0 - 24 grade

Mărunțirea
superficială a solului
de suprafață cu
tăvălugul cu bare
zimțate

Adâncimea
de lucru este
reglabilă din
tăvălugi.

