
Lanțul de discuri K4 este un disc nou conceput 
special pentru controlul sporit al buruienilor într-o 
gamă largă de tipuri de sol. Acest disc se află 
între lanţul de discuri greu şi mai agresiv CL2 D şi 
versatilul CL1. K4 combină beneficiile unui disc cu 
lamă înlocuibil cu eficiența spaţierii mai strânse şi 
de categorie uşoară a discului.

Lanțul de discuri K4 are o spațiere a discurilor de 
160 mm, asigurând o suprapunere care asigură o 
acoperire de peste 100% a solului, chiar şi în timpul 
lucrului superficial. Cu o margine ascuțită şi o față 
netedă, acest disc transpune în mod eficient puterea 
superioară de ucidere a buruienilor a lanțului de 
discuri CL2 într-o unitate mai uşoară şi mai puțin 
agresivă. 

Platforma K4 se concentrează pe un sistem de cârlig 
şi ochi la care este fixat un disc cu lamă înlocuibil. 
Legăturile sunt conectate pentru a forma un lanț 
de discuri, care este asigurat printr-un şurub de 
blocare. Legăturile pot fi adăugate sau eliminate din 
lanț fără a fi nevoie de demontare.

Acest lanț de discuri funcționează în mod 
excepțional în condiții moderate, rulând rapid şi 
superficial. Discurile sapă la 2-4cm adâncime, şi au o 
viteză optimă de lucru de 12-14km/h. Cântărind 68 
kg pe metru, lanțul de discuri K4 necesită 18kw/25 
cp pe metru pentru a funcționa eficient.* K4 a fost 
testat pe scară largă pe teren; ca toate lanțurile de 
discuri Kelly, acest instrument oferă ani întregi de 
utilizare.

*cerințele de cai putere sunt o estimare și depind de condițiile de sol

K4
68/25/160



Contactați Kelly pentru 
mai multe informații, prețuri şi 

disponibilitate.

Diametru disc 330 mm

Disc cu lamă înlocuibil

Lanțul cântăreşte 68kg/m  
(11 km pe unitate)

12-14km/h  
viteza optimă de lucru

Ideal pentru  
solurile uşoare până la 

medii

Construcție din oțel  
cu durabilitate ridicată

Spațierea de 160 mm  
oferă o acoperire completă

2-4cm adâncime de lucru

Necesită 18kw/25cp pe 
metru de lățime de lucru

Proiectat pentru controlul 
buruienilor

Lanțul cu disc K4 
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