
 CWHR

GRADE EM “V”
COM RODAS

CENTRAIS

MODELO
Ø Discos
separador

Pontos
de apoio

Largura de
trabalho

Peso
Kg

Potência
exigida PREÇO

CWHR 40

26”x6mm

230 mm

14  4,45 m 4550 160 - 200 HP 47 454,00 €
CWHR 44 14 4,90 m 4700 180 - 220 HP 48 520,00 €
CWHR 48 14 5,35 m 4850 200 - 240 HP 49 166,00 €
CWHR 52 14 5,80 m 5000 220 - 260 HP 50 245,00 €
CWHR 56 14 6,25 m 5450 250 - 300 HP 51 520,00 €

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

• Chassis superior em tubo estrutural de 200x120x10
• Atrelagem c/ puxo giratório regulável em altura, 3 posições e deslocamento hidráulico da lança

por 1 cilindro, com braço de elevação opcional (1 ED)
• Ajuste do equilíbrio manual equipado com amortecedor e dispositivo de elevação paralelo 
• Chassis inferior em tubo estrutural de 200x120x8 
• Ajuste do ângulo de trabalho mecânico com trinquete, 6 posições de 16º a 24º bloqueio por 

parafuso
• Veios em aço silico-manganês de 40 mm com chumaceiras de duplo rolamento cónico 

lubrificáveis cada 100 horas
• Rodas 500/50-17” FL
• Travão hidráulico acoplado ao mecânico de série
• Carro de transporte com eixo de 80 mm (6 pernes) e 2 cilindros hidráulicos equipado com 

cursor hidráulico para controle de profundidade (segurança no transporte) (1 ED)
• Fecho para transporte vertical com 4 cilindros hidráulicos (1 ED)
• Garra do trem de disco (Ø26 mm)

ADAPTAÇÕES PREÇO
Suplemento para discos de 26”x8 mm (cada) 48,00 €
Protetor standard de chumaceira 40 mm (cada) série
Protetor reforçado de chumaceira 40 mm (cada) 74,00 €
Ajuste hidráulico do angulo de trabalho, independente dianteiro e traseiro 
(2 ED) 

1 914,00 €   

Atrelagem aos braços elevadores do tractor cat.3 1 395,00 €    

OPCIONAIS PREÇO
Disco tapa sulco Ø 20” 274,00 €
Disco deflector Ø 20” 138,00 €
Deflector lateral 443,00 €
Ajuste hidráulico do equilíbrio (1 ED) 1 124,00 €   
Suspensão hidráulica com acumulador de azoto 363,00 €
Conta hectares 524,00 €
Comando eletro-hidráulico multifunção Ver página 47

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.         
Preços de transporte não incluídos.                                                                          14/06/2022
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