DODH-F 9009T
GRADE ARADORA DUPLO OFFSET

LIMPADORES DE DISCOS
AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE

O modelo DODH-F 9009T foi especialmente
desenvolvido para operações de preparo de
solo em grandes áreas, quebra de torrões e
nivelamento após a gradagem.

CARACTERÍSTICAS:
• Quadro central e lateral com tubos quadrado de 150 x 150mm e
retangular de 150 x 101mm, equipados com rodeiro duplo e acionamento
hidráulico para controle de profundidade e transporte.
•		Modelo de 88 discos equipada com 8 pneus. Grade com 96 e 104
discos, possuem 10 pneus.
• 		Discos de alta resistência ao desgaste e aos impactos, recortados ou lisos.
• Separadores de discos fundidos, desenvolvidos para proporcionar um apoio
extra aos discos, reduzindo a quebra.
• Limpadores de discos ajustáveis individualmente.
• Discos de acabamento nas seções externas traseiras para reduzir sulcos,
deixando uma gradagem uniforme.
• Capa de proteção para evitar o desgaste abrasivo na caixa dos mancais.
• Macaco de sustentação no cabeçalho e corrente de segurança para maior
segurança durante o transporte da grade.

Sapata tipo “C” de fixação
dos mancais, conformado
para manter a profundidade
de gradagem e trabalhar em
qualquer tipo de solo.

Regulagem de nivelamento para transporte através
do fuso regulador. Fuso de regulagem para controle
de profundidade individual dos quadros laterais.

MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em
banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone,
sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a
cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Modelo

DODH-F
9009T

Nº de
Discos

DISCOS

Largura de
Corte (mm)

Dimensões

Altura de Transporte

Espaçamento

(mm)

Peso
(Kg)

Potência
no Motor (cv)

88

10155				

4435

8792

260 - 280

96

10795

230mm		

4876

9191

280 - 320

104

11658				

5409

9557

320 - 360

> Largura de Transporte: 5410mm

24”x6,0mm
/

Diâmetro do Eixo: 1.3/4” (44,45mm)
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