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B și C 
Prin modelele B și C MASCHIO GASPARDO introduce echipamente profesionale, utilaje de înaltă clasă, actu-
alizate continuu din punct de vedere tehnic și mecanic.
Datorită structurii robuste, arborelui cardanic cu ambreiaj și cutiei de viteze, aceste freze sunt durabile și fiabile, 
putând fi combinate cu tractoare de dimensiuni medii.
Modelul „C” se caracterizează printr-o extremă versatilitate, putând atinge o turație de 1000 de rotații la priza 
de putere și 324 de rotații/minut la rotor, ceea ce permite afânarea optimă a solului.

Garanție de lungă durată
Unică pe piață și unică în întreaga gamă de freze MASCHIO GASPARDO, 
freza B Super este prevăzută cu o pereche de sănii din oțel călit, de 5 ori 
mai rezistente decât săniile clasice.

SILVA cu deplasare laterală
Modelul SILVA cu deplasare laterală hidraulică - acționată direct de ope-
rator - permite efectuarea, în condiții de confort deplin, a lucrărilor între 
rânduri și sub coroană, necesare în viticultură și pomicultură.
Opțional, SILVA este disponibilă cu o cutie de viteze laterală, care permite 
o deplasare mai mare.

B SUPER
Modelul B a fost implementat prin versiunea B 
SUPER, care dispune de un rotor mărit de la 540 
mm Ø la 560 mm Ø, cu flanșe de susținere a cu-
țitelor din oțel de înaltă rezistență și sănii pentru 
gestionarea adâncimilor între 12 și 20 mm.

B SUPERB

Șasiu fix
între 45 și 130 CP
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MODELUL SILVA

MODELUL C

MODELUL B

• standard ◊ opțional - nedisponibil                                                                         * 1000 RPM: 265-324

Mod. MAX cm MIN cm MIN cm MAX cm
160 80 40 80 120
185 92,5 52,5 92,5 132,5
205 105 65 105 145

CARACTERISTICI TEHNICE SILVA B (B SUPER) C
Lăţime de lucru cm 160 185 205 155 180 205 230 205 230 250 280 300
Greutate kg 

kg
500 550 595 573 

(578)
620 
(625)

686 
(690)

735
(740)

720 778 829 925 940

Categorie II II II
Putere tractor CP între 40 și 80 între 45 și 100 între 60 și 130
Arbore cardanic cu ambreiaj • • •
Arbore cardanic cu came - - ◊
Turație grup de transmisie RPM 540 540 540 / 1000*
Rotațiile rotorului multe viteze RPM 178-201-227-256 140-174-215-266 143-175-214-272
Deplasarea laterală • - -
Set scormonitor de urmă - ◊ ◊
Brăzdare disc laterale - ◊ ◊
Adâncime maximă de lucru cm 22 25 25
Controflanșe - ◊ ◊
Tăvălug - ◊ ◊
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