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Grapa cu discuri
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Parametrii de bază     Unităţi Diskomat
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Deschidere de lucru m 5 6 7,8
Lăţime de transport m 3,0 3,0 3,0
Înălţime de transport m 3,3 3,65 4,0
Adancimea de lucru cm 5–18 5–18 5–18
Greutate kg 6200 6950 8660
Diametru discuri mm 620 620 620
Număr de discuri buc. 40 48 60
Viteză de lucru km/oră 10–15 10-15 10-15
Randament ha/oră 5–7,5 6–9 8–12
Tractor* kW / k 150–220/205–300 180–260/245–355 240–300/325–410

Tip cuplaj TBZ kat. III TBZ kat. III TBZ kat. III
Viteză de transport km/oră 25 25 25
Frâne pneumatice / cu tambur

Grapa cu discuri  DISKOMAT poate fi  utilizată in diferite tehnologii de 
prelucrare a solului. Este recomandată atât pentru discuirea şi dezmiriştirea 
clasică după recoltarea plantelor la adâncimi diferite (pană la 18 cm), dar şi 
pentru alte tipuri de prelucrari ale solului. Un avantaj mare al concepţiei utilajului 
îl reprezintă cunoscutul efect de nivelare, aşadar utilajul este compatibil şi cu 
prelucrarea solului înainte de semănat, când se pune accentul pe nivelarea 
bună a terenului şi prelucrarea calitativă a solului. Utilizarea tăvălugului dublu 
pneumatic este o soluţie unică pentru aceste tipuri de utilaje. Astfel s-a ajuns 
ca utilajul să fi  e foarte compact şi să execute lucrări de o calitate excepţională. 
Tăvălugul dublu pneumatic se evidenţiază prin calitatea tasării şi nivelării solului 
şi prin formarea unei structuri corespunzătoare de suprafaţă. Axa integrată de 
transport, cu roţi cu frană, este o componentă a tăvălugului dublu pneumatic. 
In acelaşi timp, amplasarea axei garantează o poziţie favorabilă a centrului de 
greutate al utilajului in timpul lucrului şi asigurarea unei presiuni maxime asupra 
fi  ecărui rând de discuri. Acest lucru este foarte important pentru funcţionarea 
bună a utilajului in condiţii de soluri grele şi la viteze mari de lucru.

* Tractor recomandat.  Forţa reală de tracţiune depinde de condiţiile de sol.

Este posibil ca datele menţionate în acest prospect să nu fi e actuale. 
Datele actuale se găsesc la www.farmet.ro
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Sistem unic de rabatare, înălţime 4 m şi la utilajele 
de 8 m
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DISKOMAT este o grapă cu discuri 
compactă destinată pentru diferite tipuri 
de discuire şi dezmiriştire in agricultură, 
pană la adâncimea de 18 cm. Utilajul este 
inovator atât in ceea ce priveşte construcţia 
şi designul, cât şi soluţiile tehnologice 
folosite in punctele de imbinare şi 
materialele utilizate. Toate acestea asigură
dimensiuni extrem de compacte ale 
utilajului (in principal pentru transportul 
pe căile de comunicaţie), o greutate redusă 
şi repartizarea avantajoasă a organelor de 
lucru dar, in primul rând ,cerinţe foarte 
mici in ceea ce priveşte intreţinerea. 
Construcţia utilajului indeplineşte cerinţele 
de securitate şi cerinţele necesare aprobării 
circulaţiei pe căile de comunicaţie 
(categoria de vehicule SPT3).

fără pericol de înfundare cu resturi de plante

Producătorul a pus un mare accent pe designul general 
şi pe ergonomia grapei cu discuri DISKOMAT. Toate 
imbinările de reglaj sunt uşor accesibile şi indeplinesc 
cerinţele stricte de securitate. Majoritatea elementelor 
de comandă sunt hidraulice şi pot fi  uşor reglate direct 
din cabina tractorului de tracţiune. Utilajul este uşor 
de intreţinut. In comparaţie cu produsele concurente, 
grapa cu discuri Diskomat are un număr redus de 
puncte de ungere şi ungerea se repetă la perioade mai 
mari. Datorită folosirii tehnologiei eXtra STEEL 

line®, majoritatea punctelor de imbinare nu necesită a fi  
intreţinute pe toată durata de folosinţă a utilajului.
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osie frânată integrată

Varianta cu tăvălug posterior LTX şi cu osie diametru mare al discurilor

Ø 620 mm

posibilitate de alegere între defl ector fi x sau cu 
vergele

defl ector fi x
(variantă de bază)

defl ector cu vergele
( la cerere)

defl ectoare pe două rânduridiscuri Ø 620 mm pe două rânduri d fl t d ă â d idi i Ø 620 d ă â d i620 mm p  două rândurii

      Tăvălug segmentat             Tăvălug LTX                         Tăvălug pneumatic

posibilitate de a alege din mai multe 
tipuri de tăvălugi posteriori


