
 

 

 

 

 

 

 

GRAPA CU DISCURI INDEPENDENTE  

GD4 

 

 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

 

Grapa cu discuri independente GD4 execută la o singură trecere: 

- dezmiriştirea; 

- pregătirea patului germinativ în vederea semănatului cerealelor păioase şi a 

plantelor prăşitoare la adâncimi de lucru cuprinse între 10…14 cm. 

Se utilizează vara-toamna (în anumite situaţii primăvara) pe arături proaspete, în 

toate tipurile de sol aflate pe terenuri plane sau cu pantă până la 6
°
. 

Lucrează în agregat cu tractoarele pe roti de 120…220 CP prevăzute cu bara de 

tracţiune şi mecanism de suspendare în trei puncte, categoria a 3-a ISO 730. 
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PREZENTARE GENERALĂ 

 

 Grapa cu discuri independente GD4 este un utilaj agricol care lucrează în 

agregat cu tractoarele de 120…220 CP pe roţi. Grapa cu discuri independente are în 

componenţă: şasiu, organe de lucrat solul (baterie cu discuri) de tipul - disc sferic 

crestat - amplasate pe două rânduri şi organe suplimentare de mărunţire şi nivelare 

uşoară a solului de forma tăvălugi cu vergele. Opţional poate avea proţap de tracţiune 

şi tren de transport. 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

 

- Tractor de acţionare      120…220 CP 

- Număr de baterii cu discuri     2 

- Număr de discuri sferice     32 

- Diametrul discurilor, mm     610 

- Pasul între discuri, mm      250 

- Număr de organe de mărunţire    3 

- Diametrul tăvălugilor cu vergele, mm   370 

- Lăţimea de lucru, cm      400 

- Lăţimea de transport, m      max. 3  

- Masa grapei, kg 

- cu tren de transport     3000 

- fără tren de transport     2500 

- Adâncimea de lucru, cm:      10…14 

- Viteza în transport, km/h     max. 10  

- Garda la sol, mm       450 

 

EFECTE ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

 

 Producătorii agricoli, asociaţiile familiale cu profil agricol şi societăţile 

agricole vor beneficia de reducerea consumului energetic specific la ha cu cca. 7,5% 

faţă de utilizarea grapelor clasice, micşorarea costurilor de exploatare cu cca. 3,2 % 

prin reducerea campaniei de lucru. 


