
VELOCE
Cultivator cu discuri superficial

VELOCE

Purtat, cu cadru fix
Versiunile care au cadru fix sunt disponibile cu mărimi între 2,5 şi 4 m. Regla-
rea hidraulică a tăvălugului de serie ajută la stabilirea adâncimii corecte de 
lucru. Eficiente pe sol şi eficiente în câmp deschis, garantează o capacitate de 
producţie foarte bună şi consumuri reduse, datorită vitezei ridicate de realizare 
a operaţiunilor, până la 15 km pe oră.

VELOCE

Putere 
tractor

Lăţime de 
lucru

Capacitate mare 
de transport 

Adâncime de 
lucru 

Nr.  
discuri 

Greuta-
te 

Hp (cm) (cm) (cm) (Ø - n)  (kg)*

250 80-90 250 255 10 510 - 20 1480

300 100-110 300 300 10 510 - 24 1665

350 120-130 350 345 10 510 - 28 1835

400 140-150 400 405 10 510 - 32 2005

MODELE DISPONIBILE

RAPIDĂ cu numele, dar şi în acţiune!
VELOCE (RAPIDĂ) este o grapă cu discuri uşoară, perfectă pentru gestionarea resturilor vegetale şi afânarea 
terenului pentru prepararea patului germinativ şi îngroparea apelor uzate. Cu distanţa de 800 mm între rânduri, 
garantează un flux optim de sol în orice condiţii de lucru.
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VELOCE

Putere 
tractor

Lăţime de 
lucru

Capacitate mare 
de transport 

Adâncime de 
lucru 

Nr.  
discuri 

Greuta-
te 

Hp (cm) (cm) (cm) (Ø - n)  (kg)*

400 120-160 400 300 10 510 - 32 2690

500 150-200 500 300 10 510 - 40 3065

600 180-240 600 300 10 510 - 48 3380

PRESTO

Putere 
tractor

Lăţime 
de lucru

Capacitate mare 
de transport 

Adâncime 
de lucru 

Nr.  
discuri 

Greutate 

Hp (cm) (cm) (cm) (Ø - n)  (kg)*

400 100-160 400 300 08-12 510 - 32 3190

500 125-200 500 300 08-12 510 - 40 3710

600 150-240 600 300 08-12 510 - 48 3990

Purtat, cu cadru pliabil
Modelele pliabile disponibile cu mărimi între 4 şi 6 m, cu reglare hidraulică a 
tăvălugului pentru adâncimea de lucru, reprezintă un compromis excelent între 
caracterul compact şi capacitatea de lucru (până la 6 metri!).

Semipurtat, cu cadru pliabil
Modelul semipurtat este versiunea completă a căruciorului de transport pentru 
versiunile cu mărimi între 4 şi 6 metri. Comod şi uşor de manevrat, permite 
cuplarea cu tractoare de putere mică. Libertatea mai mare de mişcare îi per-
mite grapei cu discuri să urmeze mai bine profilul terenului pentru o prelucrare 
optimă a solului.
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Versatilitate la cele 
mai înalte cote
Beneficii multiple pentru toate exigenţele
Datorită versatilităţii şi rezistenţei sale foarte mari, VELOCE poate fi utilizată în orice situaţie: de la prelucrarea 
miriştilor pe teren nedesţelenit, la îngroparea culturilor de acoperire, la afânarea terenului după arat, pentru că 
se adaptează utilizării în orice moment al anului.

Gestionarea adâncimii
În partea din faţă a maşinii se găseşte o placă gradată, vizibilă 
din cabina tractorului, care arată încontinuu adâncimea la care 
lucrează maşina, asigurând un confort mai mare pentru agricul-
tor.

Zona 1
Cele două rânduri de discuri de 510 mm permit prelucrarea profi-
lului solului până 10 cm adâncime.
Distanţa dintre cele două rânduri a fost mărită la 800 mm, pentru a 
garanta un flux optim de sol chiar şi în prezenţa resturilor vegetale, 
asigurând o viteză de lucru de până la 15 km/h şi lăsând terenul 
perfect amestecat cu resturile de culturi.

Zona 1

800 
mm
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Nicio imperfecţiune
Pentru a îmbunătăţi finisarea laterală la prelucrarea solului, a 
fost dezvoltată o soluţie nouă: o protecţie pătrată în locul dis-
cului clasic.
Uşor de setat, garantează o retenţie completă, chiar şi în soluri 
cu numeroase resturi vegetale.
Dacă este setată corect înainte de a începe lucrul, niciun rând 
sau brazdă nu vor putea fi observate între o trecere şi alta.

Zona 2
Terenul lucrat de cele două rânduri de discuri din faţă este reconsolidat de tăvălugul din faţă, garantând cele mai 
bune condiţii pentru o însămânţare omogenă.
Datorită gamei variate de tăvălugi disponibile, soluţia pentru fiecare teren este la îndemâna dumneavoastră.

Zona 2

Setări hidraulice
Adâncimea de lucru este reglată de la tăvălugul din spate prin 
intermediul unui sistem hidraulic care poate fi gestionat uşor de 
operator din cabina tractorului chiar şi în timpul lucrului, permi-
ţându-i să facă schimbări în mod continuu.
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Discuri eficiente

Front de lucru compact
Discurile, montate fiecare pe suspensii independente, se află la 
distanţă de 25 cm unul de altul şi sunt dispuse neuniform pe două 
rânduri, pentru a garanta un front de lucru foarte puternic, dar şi 
pentru a asigura în acelaşi timp un flux optim de sol şi/sau resturi 
vegetale, în orice condiţii de lucru.

Disc cu 15 dinţi
Indicat pentru afânarea su-
perficială a terenului şi pre-
gătirea patului germinativ.

Discuri mai mari
Discurile utilajului VELOCE sunt produse din oţel aliat cu bor de 
înaltă rezistenţă, pentru a garanta o uzură redusă, chiar şi pe so-
luri dure. Diametrul de 510 mm asigură o adâncime de lucru de 
aproximativ 10 cm, ideală atât pentru îngroparea resturilor vege-
tale, cât şi pentru afânarea solurilor cu bulgări. Convexitatea re-
dusă permite o pătrundere mai uşoară în sol, în conformitate cu 
puterea absorbită.

VELOCE

Disc cu 9 dinţi
Foarte puternic şi incisiv. 
Ideal pentru suprafeţele 
bogate în resturi vegetale.

Ø 510 mm
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AGRIHUB - renunţaţi la întreţinere!
Butucii fiecărui disc sunt fixaţi pe rulmenţi speciali conici, aşezaţi 
faţă în faţă. Rulmentul este ferit de praf, noroi şi murdărie cu aju-
torul unei garnituri speciale şi al unui capac strâns cu şurub, care 
garantează fiabilitate maximă. Butucul a fost realizat pentru a oferi 
cele mai bune performanţe cu întreţinere minimă: nu trebuie făcu-
tă ungerea periodică a fiecărui disc în parte!

Fără compromisuri
Pentru a garanta lucrări de cea mai bună calitate, atât deasupra, cât şi în sol, 
fiecare disc a fost montat pe un suport propriu şi amortizor „Silent Block”. 

Perfecţionat până în cele mai mici detalii
Suportul discului a fost perfecţionat pentru a înlesni la maximum fluxul de sol, 
atât în interior, cât şi in exterior, în special la viteze mari. Forma uşor curbată 
îmbunătăţeşte absorbţia asperităţilor, pentru o mai bună stabilitate la lucru.

Silent block
Compromisul ideal între caracterul compact, greutate şi perfor-
manţe, fiecare disc al utilajului VELOCE este amortizat pe un sis-
tem adecvat Silent Block: 4 cilindri din cauciuc de cu grad înalt 
de elasticitate (absorbţie de energie elastică), asigură rigiditate 
pentru întreaga grapă, garantând în acelaşi timp o capacitate co-
respunzătoare de a absorbi asperităţile solului. Acest sistem nu 
necesită niciun fel de întreţinere şi lubrifiere. Deplasare 10 cm

9



Alegeţi tăvălugul cel mai
potrivit pentru societatea 
dumneavoastră

Tăvălug colivie
Ideal pentru terenurile uscate, permite o bună afânare şi nivelare 
a suprafeţei. Diametrul de ø 600 mm este ideal pentru a reduce 
numărul mare de bulgări. Greutatea moderată limitează instabili-
tatea în partea din spate, favorizând cuplarea cu tractoare uşoare.

Tăvălug cauciucat
Ideal pentru terenuri uscate, chiar dificile, permite crearea unui 
pat germinativ foarte bun, realizând un strat superficial compact. 
Umiditatea rămâne în pământ şi duce la o germinare rapidă a cul-
turii. Este indicat în special pentru însămânţarea cerealelor cu o 
distanţă între rânduri de 12,5 cm.

Tăvălug cu inele şi tăvălug în U 
Aceste modele de tăvălugi oferă versatilitate maximă la utilizare, 
în special pe soluri umede, unde trebuie nivelat şi reconsolidat 
terenul fără o compactare excesivă. În sol se formează fâşii com-
pactate alternativ cu fâşii neprelucrate, care înlesnesc schimbul 
de aer şi apă, evitând formarea de cruste superficiale sau reten-
ţiile de apă.

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 600 mm

VELOCE

Ø 600 mm

Tăvălug Packer
Ideal pentru terenuri uscate, chiar dificile, tăvălugul Packer per-
mite crearea unui pat germinativ foarte bun, obţinând un strat de 
suprafaţă compact. După trecere, terenul menţine umiditatea şi 
favorizează o germinare rapidă a culturii. 

Ø 560 mm
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Împrăştiere multifuncţională
Pentru însămânţarea culturilor de acoperire într-o singură trecere 
sau pentru încorporarea substanţelor nutritive, Maschio Gaspar-
do pune la dispoziţie aplicarea unui KIT pentru însămânţarea prin 
împrăştiere. Buncărul (de 400, 500 şi 600 de litri) permite o dis-
cretă autonomie de lucru şi, datorită scării de acces din partea din 
spate, alimentarea este rapidă şi sigură. Un distribuitor cu tăvălugi 
interschimbabili este amplasat sub buncăr pentru împrăştierea 
seminţelor sau a îngrăşământului.
Dozatorul poate fi electric sau hidraulic, cu posibilitatea de a co-
munica cu GPS-ul tractorului pentru dozarea automată.

Transportul pe drum (versiunile pliabile)
Pentru transportul pe drum, versiunile purtate şi semipurtate sunt 
prevăzute cu închidere hidraulică a cadrului, pentru o lăţime de 
gabarit de numai 3 metri. 

Transportul pe drum (versiunea de 3 metri)
Cuplurile de discuri de la exterior pot fi pliate în interior, în faza de transport, pentru 
a-i permite utilajului să se încadreze în limitele pentru a circula pe stradă. Această 
soluţie a fost necesară pentru a asigura o lăţime de lucru de 3 metri efectivi.
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