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GRAPA CU DISCURI GDG 421

Grapele cu discuri sunt utilaje ideale destinate pentru 
prelucrarea patului germinativ in vederea semanatului, 
sfaramarea bulgarilor si afanarea solului. 
Utilizate in conditii de umiditate optima a solului, consumul 
energetic este minim iar incorporarea ingrasamantului 
natural si a gunoiului de grajd se efectueaza printr-o 
singura trecere. Radacinile buruienilor rasarite dupa arat 
sunt distruse in totalitate, ceea ce duce la un consum redus 
de erbicide si la realizarea conditiilor optime dezvoltarii 
plantelor de cultura. Se utilizeaza in soluri mijlocii si grele, 
pe teren plan sau cu panta de maxim 12 grade.

➣ Tavalug cu bare zimtate care 
marunteste superficial solul de 
suprafata

➣ Lagarele discurilor sunt echipate cu 
rulmenti de tip UC sferici si oscilanti, 
care preiau sarcinile radiale cat si 
cele axiale

➣ Adancime de lucru reglabila din 
tavalugi
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➣ Cilindru de actionare hidraulica al 
cadrelor pentru cele 2 pozitii – de 
lucru si de transport

➣ Unghi de atac al bateriilor cu discuri 
care poate fi reglat intre 0-24 grade

➣ Baterie cu discuri crestate pentru 
prelucrarea si distrugerea resturilor 
vegetale

Caracteristici / Model GDG 421

Tipul utilajului tractat

Necesar de putere [CP] 170 - 220

Latime de lucru [m] 3.9 - 4.2

Numar discuri 33

Diametrul discurilor [mm] 710 - fata / 810 - spate

Distanta dintre discuri [cm] 24 - fata / 32 - spate

Dispunerea bateriilor “V”

Adancime de lucru [cm]* 10 - 22

Productivitate [ha/h] 1.8 - 3.0

Viteza deplasare in transport [km/h] 15

Viteza deplasare in lucru [km/h] 5 - 8

Dimensiuni in lucru [Lxlxh](m) 3.2 x 5.8 x 1.4

Dimensiuni in transport [Lxlxh](m) 7.7 x 2.4 x 1.7

Masa [kg] 3820
* in functie de conditiile de sol


