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Grada ràpida de discs 
especial vinya i fruiters

DISCMAX-VID
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Discs independents de 
510 mm

Rodet Model
Ample de 

treball 
(mm)

Ample de 
transport 

(mm)

Ø discs 
(mm) Nº discs Potència 

(cv)
Pes 
(kg)

Sense 
Rodet

DMAXVID-125 1.250 1.400 510 10 39/49 430
DMAXVID-150 1.500 1.700 510 12 45/55 460
DMAXVID-175 1.750 1.900 510 14 50/60 500

Rodet 
310 mm

DMAXVID-125 1.250 1.400 510 10 39/49 490
DMAXVID-150 1.500 1.700 510 12 45/55 530
DMAXVID-175 1.750 1.900 510 14 50/60 585

Grades ràpides especials per vinya i arbres fruiters 1,5 a 1,75 m
“Les grades ràpides lleugeres especials per vinya i arbres DISCMAX-VID de SEGUÉS són la 
millor eina per a treballs entre les vinyes i els arbres apoca profunditat i a gran velocitat, 
aconseguint, d’una sola passada, que totes les males herbes i coberta vegetal quedin trinxa-
des i perfectament barrejades amb la terra, i sense desnivellar el terreny”

SEGUÉS, experts en el treball del sòl

Boixes segellades i amb 
doble rodament

Inclinació òptima dels 
discs

Treball directe 
sobre herbes i 
cobertura

Disc lateral desplaçable 
per treballar a prop de 
la planta sense tocar 
les arrels

Rodet de barres 
dentades per trencar 
terrossos

Regulació de la profundi-
tat de treball mitjançant el  
rodet

Enganxall CAT-I i II
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AVANTATGES:

Els punts forts de les grades ràpides especials per vinya i 
arbres DISCMAX-VID són:

 - Discs independents de 510 mm
- Esmorteïment, braç i boixa independents a cada disc
- C) 800 mm distància entre files
- A) 250 mm distància entre discs
- B) 580 mm alçada sota bastidor
- Boixes segellades i amb doble rodament cònic
- Enganxall CAT II i III
- Inclinació òptima dels discs fixada a fàbrica
- Baix manteniment i fàcil ús
- Braços laterals desplaçables per treballar a prop de les plantes


