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500 000 010 SWING 245 RCF 245 cm 1580 kg 6 € 22 556
510 000 010 SWING 285 RCF 285 cm 1740 kg 7 € 24 566
520 000 010 SWING 320 RCF 320 cm 1810 kg 8 € 25 517

500 000 012 SWING 245 RCFS 245 cm 1610 kg 6 € 22 763
510 000 020 SWING 285 RCFS 285 cm 1790 kg 7 € 24 793
520 000 030 SWING 320 RCFS 320 cm 1860 kg 8 € 25 752

CODIGO MODELO LARGURA DE CORTE PESO DISCOS PREÇO

CARACTERISTICAS E ACESSÓRIOS 
PAG 19

EQUIPADA COM: 
- cardam primário
- cardam homocinético
- rodas 10,0/75-15,3
- declaração CE
- manual de uso e manutenção
- manual de peças

GADANHEIRA DE DISCOS REBOCADA
SWING RCFS COM CONDICIONADOR DE
MARTELOS DE FERRO

CODIGO MODELO LARGURA DE CORTE PESO DISCOS PREÇO

CARACTERISTICAS E ACESSÓRIOS 
PAG19

EQUIPADA COM: 
- cardam primário
- cardam homocinético
- rodas 10,0/75-15,3
- declaração CE
- manual de uso e manutenção
- manual de peças

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

1-1-2022

ISCOS REBOCADAGADANHEIRA DE D
SWING RCF COM CONDICIONADOR DE 
MARTELOS DE NYLON

ISCOS REBOCADAGADANHEIRA DE D
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580 000 010 SWING 245 RCG 245 cm 1640 kg 6 € 23 281
590 000 010 SWING 285 RCG 285 cm 1820 kg 7 € 25 296
610 000 010 SWING 320 RCG 320 cm 1910 kg 8 € 27 263

GADANHEIRA DE DISCOS REBOCADA
SWING RCG COM CONDICIONADOR DE
ROLOS DE BORRACHA

CODIGO MODELO LARGURA DE CORTE PESO DISCOS PREÇO

CARACTERISTICAS E ACESSÓRIOS 
PAG19

EQUIPADA COM: 
- cardam primário
- cardam homocinético
- rodas 10,0/75-15,3
- declaração CE
- manual de uso e manutenção
- manual de peças

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

1-1-2022

GADANHEIRA DE DISCOS REBOCADA
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OPCIONAIS

320 213 97 KIT PLACA ANTI-DESGASTE SUPLEMENTAR (cada) € 46
320 22 022 KIT SUBSTITUIÇÃO RAPIDA DE FACAS (cada) € 92
350 614 30 KIT DE RODAS 13,0/55-16 € 567
000 000 35 KIT SEGURANÇA DISCO (cada) € 87
320 232 38 CHAPA DE PROTECÇÃO LAMINA 245 € 75
320 232 37 CHAPA DE PROTECÇÃO LAMINA 285 € 87
320 232 33 CHAPA DE PROTECÇÃO LAMINA 320 € 92
320 630 06 CHAVE PARA SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA DE FACAS € 20
350 614 35 KIT DE CORRENTES € 79

MODELO:  SWING RCF - SWING RCG - SWING RCFS

GADANHEIRA DE DISCOS 
REBOCADA

CODIGO DESCRIÇÃO PREÇO

• CONDICIONADOR:
RCF/RCFS com dentes elásticos em “V” em plastico ou em, ferro 
com regulação da intensidade do condicionamento, garantem o 
justo tratamento da foragem, reduzindo o tempo requerido para a 
secagem. RCG de rolos motrizes em borracha com nervuras 
registrável na distancia, ótimo para o trabalho em todos os tipos de 
forragem em particular para culturas como trevo, luzerna e 
leguminosas. A ação dos rolos faz com que as folhas sejam 
ligeiramente esmagadas e os caules abertos de forma a permitir 
uma veloz evaporação da umidade contida nas plantas.

• TENSOR DAS CORREIAS: indicator automático da tensão
das correias.

• PLACAS ANTI-DESGASTE SUPLEMENTARES:
tratadas, fornecem uma proteção suplementar ao reservatório da
lamina de corte. Podem ser instalados mediante solicitação no
momento do pedido ou posteriormente diretamente pelo usuário
final.

• GRUPO DE CORTE: independente e flutuante com
suspensão em paralelogramo transportada por um chassis para
distribuição de peso e excelente adaptação em terrenos
irregulares, garantindo um corte perfeito mesmo em condições
difíceis.

• TRANSMISSÃO: primaria através de multiplicador em
banho de óleo, secundaria por engrenagens em banho de óleo.
Tomada de força dir. 540 rpm ou 1000 rpm (a especificar com o
pedido) possibilidade de modificar as rotações girando o redutor
primario.

• LANÇA: com cabeça giratória para um fácil engate a todos
tipos de tractores e simplicidade de uso.

• BARRA DE CORTE: deliberadamente projetado com um
perfil muito compacto, com reforço “C” incorporado na cobertura
para uma rigidez total sem possibilidade de flexões. Regulação da
altura de corte mediate registro do terceiro ponto. Regulação de
altura de corte mediante registração com manivela.

• PÁRA PEDRAS E PATINS: em aço especial anti-
desgaste e temperado, com perfil angolar cuneiforme para uma
penetração nas forragens de alta intensidade.

• DISCOS DE CORTE: estampados com nervuras
realçadas com material em aço muito resistente ao desgaste,
temperado e de forma redonda. A nervura realçada é protegida
por um reforço com um material de enchimento, eles fornecem
uma grande quantidade de descarga do material cortado evitando
a formação de vórtices. Os discos redondos garantem maior
segurança do que o disco oval no caso de choque, e as facas uma
vez que o produto tenha sido cortado, desaparecem sob o disco
vizinho, evitando o recorte do produto. As porcas de fixação dos
discos e das facas estão protegido por assentos especiais feitos
com a moldagem do disco. AS falanges porta-disco podem ser
facilmente desmontadas do exterior reduzindo sensivelmente os
tempos de reparação com economia de custos (sistema First aid
kit).

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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