
GRADE DE DISCOS
1 - TRABALHO DE SOLO 

Largura de trabalho
regulável, excepto
em 8 discos

Disponível para
plantações de
140 a 300 cm

 Discos de
grande diâmetro

Dente central
ajustável em 
altura

Trabalho de terreno
para misturar os

resíduos entre linha

Proteção das
cepas, favorece o
escoamento da 

água

Favorece o
desenvolvimento da cepa

e evita a formação de
raízes acima do enxerto

 Largura de
trabalho máxima

de 99 cm.

> Modelo apresentado :
VITICROP 12 discos

Ângulo de trabalho regulável,
independentemente

Rolamento robusto
do tipo «Cover-crop»

A RETER :
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LEQUIPAMENTO
STANDARD

ESPECIFICAÇÃO
VITICROP 8 DISCOS

ESPECIFICAÇÃO
VITICROP 12 E 16 DISCOS

Chassis 100x80x6 mm
Engate de cavilhas Cat. 1 e 2 regulável em altura
Terceiro ponto ajustável em altura
Defletores laterais e proteções de rolamentos disponíveis como opção 

Viga do chassis com secção 100x80x6mm  
Engate de cavilhas n°1, 2 e 3º ponto 
regulável em altura
Corpos reversíveis, ângulo regulável em 3 
posições de 8 a 24°  
Eixo quadrado com espessura de 30mm - 
Discos Ø 510x3,5mm
Chumaceira robusta em ferro fundido

Rolamentos de roletes cônicos
Braço central regulável em altura

Viga do chassis com secção 100x80x6mm  
Engate de secção transversal 80 x 80 x 8  
Engate categoria 1H, 1 et 2
Corpos montados em paralelogramo 
Largura de trabalho variável manualmente 
(opcional hidráulico)  
Ajuste do ângulo de ataque (3 posições) 
Eixo quadrado com espessura de 30mm -
Discos Ø 560x3,5mm
Chumaceira robusta em ferro fundido 
Rolamentos de roletes cônicos
Braço central regulável em altura

Palier robuste type 
«Cover-crop»

Largura de
trabalho

Nº de
rolamen-

tos

Espaçamento
entre discos Peso Designação Referência PRIX € H.T.

0,99 m 4 205 mm 310 kg VITICROP 8 discos 855000 5 620
1,45 m / 1,65 m / 1,80 m 8 205 mm 590 kg VITICROP 12 discos 855002 6 443
1,80 m / 2 m / 2,15 m 8 205 mm 715 kg VITICROP 16 discos 

(12D + 4 extensão) 855004 7 228

Acessórios Referência 8 discos
Preço € 

12 discos
Preço € 

16 discos
Preço € 

Defletores laterais (par) 826913 395
Escudo de proteção do rolamento (cada) 815703 17
Elevação vertical hidráulico (1ED) 856701 - 400
Ajuste hidráulico da largura de trabalho (1ED)  855902 - 997
Rolo frontal 83199 Por pedido
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