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A gama de cultivadores de Discos MASCHIO é uma solução estratégica para a gestão do resíduo superficial e 
desengrossamento do terreno que está entre 10 e 15 cm de profundidade. 
A gama de Cultivadores de Disco é composta por 3 modelos: VELOCE, UFO TZAR e ADMIRAL. Eles têm em 
comum a grande área livre entre os elementos e os espaços estudados do chassis, que os permitem  uma 
velocidade de trabalho entre 12 e 15 Km/h, tudo a vantagem da eficiência e o rendimento do trabalho.

Incorporação do resíduo
Ao contrário dos trabalhos convencionais, a utilização do arado de discos limita a inver-
são das camadas nos primeiros 10-15 cm de profundidade, permitindo o aumento da 
substância orgânica na superfície. O resíduo superficial é cortado e remisturado com 
o terreno, criando um ambiente ideal para o desenvolvimento dos micro-organismos e 
melhorando a fertilidade do solo.

Restabelecimento da estrutura do solo
Durante o longo período de trabalho do solo remexido, ativo até 15 cm de profundidade, melhora também 
a estrutura do solo, tornando rica de Substância Orgânica: O terreno torna-se assim ideal seja para um 
desengrossamento mais fácil, que para o desenvolvimento da cultura semeada.

Controlo das ervas daninhas
Para alcançar o potencial de rendimento máximo é necessário controlar da melhor maneira possível o de-
senvolvimento das ervas daninhas e ao mesmo tempo limitar a utilização de substâncias químicas, para 
uma economia monetária e a proteção ambiental.

BENEFÍCIOS AGRONÓMICOS
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ÍNDICE
VELOCE
Cult ivador de discos superf ic ia l  4
  
UFO TZAR
Cult ivador combinado 12

ADMIRAL
Cult ivador combinado   20

Melhor rentabilidade
Eficiência, versatilidade e redução são as características comuns dos arados de discos 
Maschio Gaspardo fabricados em estreito contacto com os agricultores: deste modo, 
fundam-se os conceitos de  mínimo, abatendo os custos de gestão e os tempos de 
preparação da terra.

BENEFÍCIOS ECONÓMICOS
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VELOCE
Cultivador de discos superficial

VELOCE

Atrelado com chassis fixo
\As versões com chassis fixo estão disponíveis nas medidas de 2,5 a 4 m. 
As regulações hidráulicas do rolo de fábrica facilita a profundidade correta 
do trabalho. Eficazes no terreno e eficientes em pleno campo, garantem uma 
ótima capacidade de produção e consumos reduzidos, graças à elevada ve-
locidade das operações, até 15 km horários.

VELOCE

Potência 
do trator

Largura de 
trabalho 

(cm)

Largura de 
transporte

Profundidade 
de  

trabalho 

N° discos Peso 

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

MODELOS DISPONÍVEIS

VELOCE no nome e de facto!
VELOCE é um arado de discos ligeiro perfeito para a gestão dos resíduos dos cultivos e desengrossamento 
do terreno para o preparo do leito para semeadura e enterramento do lodo. Com os seus  800 mm de espaça-
mento das filas, garantem um fluxo ideal de terreno em qualquer condição de trabalho.
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VELOCE

Potência 
do trator

Largura de 
trabalho

Largura de 
transporte

Profundidade de  
trabalho 

N° discos Peso 

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

Potência 
do trator

Largura de 
trabalho

Largura de 
transporte

Profundidade de  
trabalho 

N° discos Peso 

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

Atrelado com chassis dobrável
Os modelos dobráveis disponíveis de 4 a 6 m, com regulação hidráulica do 
rolo para a profundidade de trabalho, são um ótimo equilíbrio entre ser com-
pactos e capacidade de trabalho (até 6 metros!).

Semiatrelado com chassis dobrável
O modelo semiatrelado é a versão com carrinho de transporte para versões 
de 4 a 6 metros. Comodo e de fácil manobra, permite a combinação com 
tratores de potência menor. A maior liberdade de movimento permite que o 
arado de discos siga melhor o perfil do terreno para um trabalho perfeito.
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Os mais elevados níveis  
de versatilidade
Muitos benefícios para cada tipo de exigência
Graças à sua extrema versatilidade e robustez é possível utilizar o VELOCE em qualquer situação: desde o 
trabalho com o restolho no terreno duro, ao enterramento de cover-crop, ao preparo do terreno após a aração, 
com uma versatilidade que pode ser utilizada em qualquer período do ano.

Gestão da profundidade
Na parte dianteira da máquina há uma placa graduada, visível 
da cabina do trator, que mostra continuamente a profundida-
de em que a máquina está a trabalhar, aumentando o conforto 
para o agricultor.

Zona 1
As duas filas de discos de 510 mm permitem trabalhar o perfil do 
solo até 10 cm de profundidade.
A distância entre as duas fila foi aumentada para 800 mm, para 
garantir um ótimo fluxo de terreno mesmo em presença de resí-
duos, permitindo uma velocidade de trabalho de até 15 km/h e 
deixando o terreno perfeitamente misturado com o resíduo.

Zona 1

800 
mm
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Nenhuma imperfeição
Para melhorar o acabamento lateral do trabalho foi desenvolvi-
da uma nova solução: uma proteção quadrada que substitui o 
disco convencional.
Fácil de ajustar, garante a retenção total, mesmo em presença 
de resíduo elevado.
Com a configuração correta, antes de começar trabalhar, ne-
nhuma linha ou sulco poderá ser notada entre uma passagem 
e outra.

Zona 2
O terreno trabalhado pelas duas filas de discos dianteiras é reconsolidado pelo rolo traseiro, garantindo as me-
lhores condições para uma semeadura homogênea.
Graças à vasta gama de rolos disponíveis, a solução para cada terreno fica ao alcance das mãos.

Zona 2

Configuração hidráulica
A profundidade de trabalho é regulada pelo rolo traseiro me-
diante uma sistema hidráulico e pode ser gerido comodamente 
pelo operador da cabina do trator, mesmo durante o trabalho, 
permitindo variações em modo contínuo.
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Discos eficientes

Frente de trabalho compacto
Os discos, montados cada um em suspensões independentes, 
com um espaço entre eles de 25 cm e desalinhados nas duas 
filas, para garantir uma frente de trabalho muito agressiva mas 
que ao mesmo tempo permite um fluxo perfeito de terreno e/ou 
resíduo, em qualquer condição de trabalho.

Disco de 15 dentes
Indicado para o desen-
grossamento superficial do 
terreno e a preparo do leito 
de semeadura.

Discos maiores
Os discos do VELOCE são de aço ao boro de alta resistência, 
para garantir um desgaste menor mesmo em terrenos mais difí-
ceis. O diâmetro de 510 mm garante uma profundidade de traba-
lho ao redor de 10 cm, ideal seja para o enterramento do resíduo 
que desengrossamento da camada de torrões. A convexidade re-
duzida permite uma maior simplicidade de penetração do terreno 
com igualdade de potência absorvida.

VELOCE

Disco de 9 dentes
Muito agressivo e pene-
trante. Ideal para as super-
fícies com muito resíduo.

Ø 510 mm
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AGRIHUB - faça um corte na manutenção!
Os cubos de cada disco são articulados com rolamentos cóni-
cos especiais contrapostos. O rolamento é isolado do pó, lama e 
sujidade por uma vedação especial e por uma tampa aparafusa-
da, que garantem a máxima fiabilidade. O cubo foi realizado para 
oferecer o melhor desempenho com a mínima manutenção: não 
há a necessidade da aplicação periódica de massa lubrificante 
em cada disco!

Sem ter que renunciar a nada
Para garantir a máxima qualidade de trabalho, seja sobre que sob a superfície 
cada disco foi montado num suporte próprio e amortizador «Silent Block». 

Estudada nos mínimos detalhes
O suporte do disco foi estudado para facilitar ao máximo o fluxo do terreno, seja 
no interior que no exterior, especialmente nas velocidades elevadas. A forma 
ligeiramente curvada melhora a absorção da aspereza, para uma melhor esta-
bilidade durante o trabalho.

Silent block
Ótimo equilíbrio entre o ser compacto, peso e desempenho, cada 
disco do VELOCE é amortizado com um sistema Silent Block es-
pecífico: 4 cilindros de borracha com elevada resiliência (absor-
ção de energia elástica) dão rigidez a todo o arado de discos, 
garantindo portanto uma capacidade adequada para absorver as 
asperezas do solo. Este sistema não necessita de algum tipo de 
manutenção e aplicação de massa lubrificante. Excursão 10 cm
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Escolha o rolo mais  
adequado para a sua empresa

Rolo gaiola
Ideal para terrenos secos, permite um bom desengrossamento e 
nivelamento da superfície. O diâmetro de ø 600 mm é ideal para 
reduzir quantidades elevadas de torrões. O pouco peso limita o 
salto traseiro favorecendo o acoplamento com tratores ligeiros.

Rolo de borracha
Ideal  para terrenos secos, também pesados,  permite criar um 
ótimo leito de semeadura, criando uma camada superficial com-
pacta. A humidade do terreno fica retida e permite uma germina-
ção rápida do cultivo. É indicada no,meadamente para a seme-
adura de cereais com espaçamentos de 12,5 cm entre as filas.

Rolo com anéis e rolo U 
Estes modelos oferecem a máxima versatilidade de utilização, em 
particular modo para terrenos húmidos, onde é necessário igualar 
e reconsolidar o terreno sem um compactamento excessivo. No 
terreno são criadas faixas compactas alternadas com faixas não 
trabalhadas, que facilitam a circulação do ar e da água evitando a 
formação de crostas superficiais ou água estagnada.

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 600 mm

VELOCE

Ø 600 mm

Rolo Packer
Ideal  para terrenos secos, também pesados,  o rolo Packer per-
mite criar um ótimo leito de semeadura, criando uma camada 
superficial compacta. O terreno, depois da passagem retém a hu-
midade e favorece uma germinação rápida da cultivo. 

Ø 560 mm
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Espalhador multifunção
Para a semeadura dos cultivos de forragem numa única passa-
gem ou para integração de substâncias nutrientes, a Maschio 
Gaspardo oferece a aplicação de um KIT para a semeadura por 
espalhamento. A tremonha (de 400, 500 e 600 litros) permite uma 
discreta autonomia de trabalho, graças à escada de acesso tra-
seira, o abastecimento é rápido e seguro. Um distribuidor com 
rolos permutáveis está localizado sob a tremonha para a distri-
buição de sementes ou adubo.
O dosador pode ser elétrico ou hidráulico, com possibilidade de 
diálogo com o GPS do trator para a dosagem automática.

Transporte  na estrada (versões dobráveis)
Para o transporte em estrada as versões atreladas ou semiatrela-
das são equipadas com fecho hidráulico do chassis, resultando 
num comprimento total de apenas 3 metros. 

Transporte na estrada (versão 3 metros)
As duplas de discos mais externas são dobráveis para dentro, durante o transporte, 
para permitir que o equipamento esteja dentro dos limites rodoviários. Esta solução 
foi necessária para permitir uma largura de trabalho de 3 reais.
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UFO TZAR
Cultivador de discos pesado

UFO TZAR

Chassis fixo
Disponível com largura de trabalho de 2,5 a 4 m,o modelo UFO com chassis 
fixo permite obter desempenho elevado, graças à sua estrutura tubular com-
binada a um amplo espaçamento das filas. 
Todos os modelos são equipados com molas oscilantes com secção 40x40 mm.

UFO - CHASSIS FIXO

Potência 
do trator

Largura de 
trabalho

Largura de 
transporte

Profundidade 
de trabalho 

N° discos Peso 

Hp (cm) (cm) (cm) (Ø - n)  (kg)*

250 80-90 250 255 10 610 - 20 1480

300 100-110 300 300 10 610 - 24 1665

350 120-130 350 345 10 610 - 28 1835

400 140-150 400 405 10 610 - 32 2005

MODELOS DISPONÍVEIS

Resíduo... NO PROBLEM!
O UFO é um cultivador de discos para o trabalho intensivo de terreno e resíduo. A estrutura robusta, junta-
mente com um arado de discos de 610 mm, permite maior versatilidade de aplicação alcançando uma profun-
didade de trabalho de 15 cm.
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UFO - CHASSIS DOBRÁVEL

Potência 
do trator

Largura de 
trabalho

Largura de 
transporte

Profundidade de  
trabalho 

N° discos Peso 

Hp (cm) (cm) (cm) (Ø - n)  (kg)*

400 100-160 400 300 08-12 610 - 32 3190

500 125-200 500 300 08-12 610 - 40 3710

600 150-240 600 300 08-12 610 - 48 3990

Chassis dobrável
O UFO é disponível em versão dobrável de 4 e 6 m de largura, semiatrelada ou 
tracionada. Produtividade ao nível máximo, graças às velocidades elevadas 
de trabalho e à largura de trabalho de até 6 m.
Toda gama é equipada com suportes de Mola em C com secção 80 x 20 mm.

Utilização em 360°
Projetado para uma polivalência em 360°, o chassis do UFO é um equilíbrio de robustez e flexibilidade: As duas 
filas espaçadas 1000 mm permitem um fluxo ideal do terreno, enquanto os discos aproximados e desalinha-
dos (25 cm nas 2 filas) garantem um desengrossamento elevado do terreno e gestão do resíduo superficial. A 
grande distância entre a máquina e o solo, combinada com a Mole em C, torna possível trabalhar nas condi-
ções mais difíceis.
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Os mais elevados níveis  
de versatilidade

Contenção sob controlo
Em ambos os lados do arado de discos há dois discos de 
contenção, reguláveis na altura e inclinação: estes permitem 
manter o fluxo de terreno no interior da frente de trabalho do 
equipamento. 

Zona 1 - Corte e mistura
As duas fileiras de discos dianteiros distanciados 1000 mm cortam o terreno e enterram o resíduo. O espaçamen-
to de 25 cm entre os discos da mesma fileira garantem um fluxo adequado do produto, enquanto a disposição 
das duas desalinhadas de 17,5 cm, garantem uma uniformidade elevada do trabalho também em profundidade.

Zona 1

Combinação letal
A combinação da Mola em C, cubo Culti-Hub e disco de ø 610 mm permite descarregar ao solo toda a potência 
do trator, e um desengrossamento do terreno amplificado pela elevada velocidade de trabalho (ideal por vola de 
15 km/h).
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Profundidade de trabalho 
A profundidade de trabalho do equipamento pode ser regulada 
entre 6 e 15 centímetro,s através da regulação manual com per-
nos ou com rolo. A profundidade de trabalho aumenta quando 
o perno inferior é introduzido num orifício mais baixo, enquanto 
diminui quando o mesmo é introduzido no orifício mais alto. 

Zona 2 - Nivelamento e desengrossamento
O efeito vibrante gerado pelo suporte do rolo duplo giratório, unido pela diferente 
velocidade de rotação dos dois rolos, dada pelos diversos diâmetros (460 mm e 430 
mm), cria um efeito amplificado disruptivo, que reduz notoriamente a quantidade de 
torrões superficiais. o sistema giratório permite seguir de forma uniforme o terreno 
para um maior igualação do solo.

Zona 2

Fácil regulação para o máximo alcance
A solução das duas fileiras de discos em linha, simplifica as 
operações de ajuste. Um vez verificado se a máquina traba-
lha perpendicularmente ao solo, a disposição contraposta dos 
discos elimina possíveis efeitos deriva, para o máximo confor-
to de trabalho e facilidade na utilização.

ROLO GIRATÓRIO 
PARA MELHOR A 
IGUALAÇÃO DO 

TERRENO
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Unidades  
operacionais

O disco
O disco de 610 mm permite uma profundidade de trabalho de até 
15 cm, ideal não só para o enterramento do resíduo, mas também 
o desengrossamento do terreno, por exemplo depois da aradura. 
São disponíveis 2 versões de discos em função da quantidade de 
resíduo:
• muito resíduo (coroa de 9 canaletas)
• pouco resíduo (15 canaletas).

Nova Mola em C
No UFO o suporte e o sistema de amortização fundem-se para criar a «Mola em C». O design compacto garan-
te um ótimo fluxo de material entre os discos, enquanto o aço especial para molas, com o qual é feita, garante 
flexibilidade também em condições difíceis.
A mola foi estudada para ser resistente mas livre para vibrar, capaz de absorver as tensões em velocidade 
elevada, para depois descarregá-la num efeito vibrante que amplifica o desengrossamento do terreno..
A completa ausência de manutenção reduz os tempos mortos e custos de gestão.

UFO

200 mm

Ø 510 mmØ 610 mm

16



CULTI-HUB: desempenho e fiabilidade
O cubo dos discos do UFO carateriza-se por ter um excelente desempenho em todas as condições de trabalho.

Rolamento heavy duty
O UFO está equipado com rolamentos 
oblíquo com dupla coroa de esferas, o 
mesmo que é aplicado nos eixos dos 
camiões e reboques.

Duo-cone 
Proteção máxima contra os agentes 
externos graças à vedação Duo-Cone: 
dois anéis metálicos de forma cónica 
contraposta separados por uma fina 
camada de óleo, já utilizada em ma-
quinários pesados como escavadoras 
e verrumões.

Lubrificação
A lubrificação em banho de óleo pro-
tege os órgãos de movimento contra 
as fricções excessivas e reduz os tem-
pos de manutenção ordinários. 
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Escolha o rolo mais
adequado para a sua empresa

Rolo gaiola
Ideal para terrenos secos, permite um bom desengrossamento e 
nivelamento da superfície. O diâmetro de ø 600 mm é ideal para 
reduzir as quantidades elevadas de torrões. O pouco peso limita 
o salto traseiro favorecendo os acoplamentos com tratores ligei-
ros.

Rolo de borracha
Ideal  para terrenos secos, também pesados,  permite criar um óti-
mo leito de semeadura, criando uma camada superficial compac-
ta. A humidade do terreno permanece retida e permite uma rápida 
germinação do cultivo. É particularmente indicado para a semea-
dura de cereais com espaçamentos 12,5 cm entre as fileiras.

Rolo com anéis e rolo U 
Estes modelos oferecem a máxima versatilidade de utilização, em 
particular modo para terrenos húmidos, onde é necessário igualar 
e reconsolidar o terreno sem uma compactamento excessivo. No 
terreno criam-se faixas compactas alternadas a faixas não traba-
lhadas, que facilitam a troca de ar e água evitando a formação de 
crostas superficiais ou água estagnada.

Ø 600 mm

UFO

Ø 600 mm

Rolo Packer
Ideal  para terrenos secos, também pesados,  o rolo Packer per-
mite criar um ótimo leito de semeadura, criando uma camada 
superficial compacta. O terreno, depois da passagem, através da 
passagem, retém a humidade e favorece uma germinação rápida 
do cultivo. 

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 560 mm
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Engate de 2 pontos giratórios
O UFO na versão rígida (semiatrelada) e na versão dobrável é 
equipada com engate de duas pontas giratório, que consente um 
ângulo de viragem de 180° e garante uma excelente capacidade 
de manobra durante as manobras no fim do campo e no trans-
porte na estrada.

Fecho em 3 metros
Para o transporte em estrada as versões semiatreladas são do-
tadas de fecho hidráulico do chassis, resultando em uma largura 
total de apenas 3 metros. Para reduzir a compactação do terreno 
em promontórios, é possível solicitar rodas maiores de 700/40-
22.5. Em função das leis do trânsito, pode-se optar por um kit de 
travagem hidráulico ou pneumático.

Versão rebocada
Se solicitado é disponível o olhal rígido Heavy Duty CAT 4 ø 62 mm, 
para transportar a máquina em versão rebocada.
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ADMIRAL
Arado de discos pesado

ADMIRAL

Uma única versão para exigências pesadas
O ADMIRAL é disponível numa única versão de 8,50 m capaz de satisfazer o agricultor nas condições de uti-
lização mais difíceis. 

4 estações, sempre no campo: não o arado de disco habitual!
• Espaço livre amplo entre os discos: elevada versatilidade
• grande distância entre a máquina e o solo: fluxo máximo
• 4 fileiras de discos: desengrossamento intensivo do terreno
• Discos com diâmetro amplo: Enterramento completo do resíduo
• Secção traseira combinada (grade com dentes + rolo): igualação ideal

MILHO SOJA TRIGO

ARROZ CULTURAS DE 
FORRAGEM 

DESENGROSSAMENTO
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Os resultados podem ser  vistos e tocados!
Os seus 68 discos não temem nenhum obstáculo: cortam, misturam e enterram 
dando um resultado sempre eficaz.

Desempenho extremo
Concebido  para as empresas de tamanho grande, o ADMIRAL é o arado de discos criado pela Mascho Gas-
pardo para operar nas condições mais extremas de trabalho. A necessidade de poder ter janelas de trabalho 
sempre mais amplas torna o ADMIRAL a escolha perfeita para esta tarefa árdua. 
As caraterísticas do arado de discos «extremo» o tornam versátil em qualquer condição: desde os terrenos 
frios e pesados aos húmidos e turfosos, com muito resíduo mesmo tendo esqueleto.

* com rolos ** sem rolos

Altura 
no transporte

Comprimento * Velocidade 
de trabalho

Chassis
dobrável  

Potência
solicitada 

Discos Peso **

cm m Km/h Secções Hp n°  (kg)

430 10,2 12 3 280 - 360 68 9400

ADMIRAL

Profundidade  
de trabalho

Largura
de trabalho

Largura
de transporte 

cm cm cm

850 8-15 850 415
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Concebido para as grandes  
extensões de terra

1a e 1b -Arado de discos que não para nunca 
O arado de discos conta com 4 fileiras de discos, divididos em duplas espaçadas 1000 mm uma da outra. 
Os 68 discos são distribuídos a cada 50 cm no interior da mesma fileira e desalinhados 25 cm na sobreposição 
das 2 fileiras. O efeito completo das 4 fileiras combinadas permite obter um bom equilíbrio entre desengrossa-
mento e  versatilidade.

Zona 1 a

Pensar grande
O chassis, sólido e robusto, leva ao extremo os conceitos dos arados de discos tradicionais: O resultado é um 
equipamento único no seu estilo. Ao longo do chassis estão instalados, após o leme de tração, 4 fileiras de 
discos de 610 mm espaçados 50 cm um do outro. Na parte traseira do arado de discos uma grade com dentes 
permite gerir o elevado fluxo de terreno. Enfim, um rolo iguala e nivela a superfície, deixando o terreno uniforme. 
No centro uma fila de rodas, de diâmetro largo, permite manter a profundidade de trabalho desejada.

Leme amortizado
Para aliviar as tensões no leme e no engate do trator, o leme do 
ADMIRAL é dotado de um amortizador com molas de segurança, 
que protege a estrutura seja durante a fase de transporte que na 
fase de trabalho.
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Desempenho garantido
Para garantir uma maior facilidade de regulação e eficiência de 
tração, a disposição dos discos foi projetada para anular possí-
veis efeitos de deriva lateral.

Únicos no mercado!
Graças ao design dos dois pares de arados de discos instalados 
em sucessão, o ADMIRAL introduz um novo conceito de máquina 
para a lavração mínima. Numa única passagem, terreno e restolho 
são misturados de forma eficiente e enterrados. A ação disruptiva, 
seja no terreno que no resíduo, faz do ADMIRAL um equipamento 
único no mercado.

2 - Profundidade sobre controlo
A secção central conta com 4 pares 
de rodas tandem, que permitem se-
guir com precisão os avalamentos 
do terreno e manter a profundidade 
correta de trabalho até 15 cm.

Zona 2

3 - Concebido para altas velo-
cidades
A secção traseira é equipada com 
um grade com dentes (de 70 cm), 
dividida em 3 fileiras, para gerir o 
elevado fluxo de terreno, redistri-
buindo-o em modo uniforme.

4 - Reconsolidação da superfície
Um rolo traseiro iguala e reconsolida 
a superfície, deixando o solo perfeita-
mente nivelado.

Zona 1 b Zona 3 Zona 4
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Disco/Cubo/Mola

Cabeças acima de tudo!
Para garantir o máximo desempenho e fiabilidade a «Mola em C», reali-
zada com aços altamente resistentes apropriados para molas, foi desen-
volvida utilizando  stress-test intensos, para melhorar a capacidade de 
resistir às tensões e depois retornar à posição inicial.

ADMIRAL

200 mm

Ø 510 mmØ 610 mm

«Mola em C»: robusta mas 
flexível
Cada disco é amortizado por 
uma mola estudada especifi-
camente para garantir flexibi-
lidade e robustez. Esta mola 
especial em «C», permite um 
grande espaço entre a má-
quina e o solo e uma elevada 
excursão vertical (20 cm), que 
permite superar todo tipo de 
obstáculo.

Perfil agressivo
O ADMIRAL é equipado com um disco de 610 mm, ligeiramente côn-
cavo, que garante um corte sempre eficiente em todos os tipos de su-
perfície.
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Proteção em 360°
Cada disco é instalado nos cubos especiais «CULTI-HUB», de grande 
dimensão para garantir uma maior fiabilidade. I 2 rolamentos cónicos 
estão mergulhados em banho de óleo e protegidos por um sistema de 
vedação especial, para protegê-los do pó, água e da lama.

Simples e fiável
A profundidade do arado de discos é gerida pelas rodas de profundi-
dade da secção central. Uma paragem mecânica regula o fim de curso 
dos pistões e determina a profundidade em função das necessidades 
de trabalho.
Regulável de forma cómoda por meio da manivela localizada na posição 
frontal.

Regulação das asas e corpo central
Se a profundidade de trabalho não é igual em toda a frente de trabalho 
é necessário regular a altura das rodas laterais.
Se a profundidade de trabalho das asas é inferior a do chassis central é 
necessário regular o tirante mecânico encurtando o comprimento «C», 
para transferir maior peso sobre a parte externa.
Ao contrário, se a profundidade de trabalho das asas é superior a do 
chassis central é necessário esticar o tirante mecânico até o balancea-
mento completo da máquina.
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Para todas as  
condições

Rolo traseiro
O rolo traseiro pode ser ajustado em 2 posi-
ções:
1 - Posição de trabalho em que, graças a 
uma mola, a pressão descarregada é de 170 
kg, para um desengrossamento e igualação 
uniforme.
2 - Por meio de um perno, é possível levan-
tar e excluir o rolo do trabalho em caso de 
condição de terreno encharcado, para evitar 
o risco de obstruções.

Grade espalha palha
A grade posterior é regulável em diversas posições 
dependendo das condições do terreno.
Em condições de trabalho muito difíceis (como ter-
reno molhado, abundante quantidade de resíduos, 
etc.) é possível excluir totalmente a grade na posi-
ção 5. 

UFO

Tipo de terreno Q.de de  
resíduo

Posição

Terreno duro Baixa Pos. 2
Terreno duro Alta Pos. 2
Terreno solto Baixa Pos. 2
Terreno solto Alta Pos. 3
Terreno molhado Baixa Pos. 2
Terreno molhado Alta Pos. 3

170 kg

Excursão do rolo 
até 400 mm

Pos.
2

Pos.
3

Pos.
4 Pos.

5
Pos.
1
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Rolo com lâmina
Para um ulterior desengrossamento do terreno é disponível o rolo 
traseiro com lâmina, que une o perfil agressivo à elevada veloci-
dade de rotação, para um efeito disruptivo amplificado. 

Transporte em modo seguro
O ADMIRAL é constituído por 3 seções mó-
veis, resultando numa largura de transporte 
de 4,30 m. As 4 rodas de apoio, unidas ao 
leme amortizado, garantem um transporte 
seguro também nos terrenos acidentados do 
campo.
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