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DUPLEX GOLD ST

As DUPLEX GOLD ST
São barras de corte de grande qualidade superior desenhadas 
para  pequenos e médios agricultores que exigem obter o 
máximo rendimento das suas máquinas.

Os nossos técnicos criaram um produto cujas prestações 
estão especialmente orientadas para este tipo de produtores, 
tendo em conta a todo o momento o “como” e “onde” serão as 
máquinas utilizadas.

As Duplex são barras de corte de duplo movimento alternativo, 
com facas e bicos que se movimentam em simultâneo e de 
forma alternada, permitindo que as máquinas obtenham um 
corte rápido e preciso, além de reduzir os consumos e as 
intervenções de manutenção.

O grupo de corte apresenta-se com dentes triplos  1  (50mm 
entre pontas) adequados para terrenos com presença de pedras.

Nas extremidades podemos encontrar dentes duplos 2  com 
uma separação de 72 mm para evitar acumulação de erva.

A baixa absorção de potência, o peso reduzido e as 
características do chassis permitem a utilização das Duplex 
mesmo em tratores ligeiros e de baixa potência.

A elevação hidráulica fornecida de série permite a estas 
máquinas trabalhar sem problemas desde + 90° (na vertical) 
até -35° em relação ao plano horizontal.

As “Bielas” foram estudadas para dar um fluxo contínuo 
ao movimento do grupo de corte, mantendo inalterada a 
eficiência durante longos períodos. Através de poleias bem 
dimensionadas, as Duplex permitem trabalhar a um regime 
de rotações mais baixo que a TdF, passando de 540 rpm 
para menos de 500 rpm, reduzindo de forma significativa as 
vibrações e aumentando o conforto para o utilizador.

Os dedos com perfil posterior aberto 3  reduzem 
significativamente a acumulação de residuos e uma vez 
gastos devido ao uso podem ser cómodamente substituidos sem 
necessidade de desmontar todo o grupo de corte.
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1. A Polia que recebe a potência da tomada de força é de diâmetro muito superior à que transfere o movimento ao 

sistema posterior de bielas. Isto permite trabalhar abaixo das 500 rpm (menor vibração) e exigir uma potência 

inferior ao trator.

2. Sistema de bielas opostas. Tem um menor desgaste de componentes, e por isso, mais longevidade.

3. União biela-braço por sistema de rolamentos proporcionando também maior longevidade.



Os ajustadores de facas elásticos auto- 
reguláveis mantêm constante a pressão entre as 
facas e os bicos, conservando assim durante muito 
mais tempo as condições de corte “à tesoura”.

Desta forma são evitadas as típicas regulações 
manuais das barras de corte que se comercializam 
atualmente, proporcionando um corte perfeito 
sem acumulação de resíduos e sem deteriorar a 
forragem. Uma das características que distingue a 
as Duplex   entre a sua categoria é a possibilidade 
de inibir de forma rápida a pressão exercida 
pelos ajustadores de facas 4 , deixando-as livres 
de tal forma que a sua substituição se efetua em 
poucos segundos.

CARACTERÍSTICAS COMUNS

Aperta facas autorreguláveis

Patins em aço anti desgaste 

Elevação do grupo de corte >
Hidráulico, mediante distribuidor de simples efeito do trator

Ângulo de corte > Alto 90°- Baixo 35º 

Regulação da carga ao solo 

Lâmina de substituição

Transmissão por cardam

 Desengate de segurança

Potência requerida à  (kw/CV) > 15 / 20

CARACTERÍSTICAS  1,68  1,82 2.12 2.42

Número de facas 22 24 28 32

Largura de corte (cm) 168 184 212 242

Peso (kg) 245 260 275 287
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M A D E  I N  I T A L Y

www.bcsagricola.com

Uma gama completa de peças
originais controlados e garantidas

PEÇAS

Serviço de Assistência técnica eficaz baseado em pessoal
técnico preparado e competente

ASSISTÊNCIA

Segurança garantida e precisa para
a satisfação do cliente

GARANTÍA 

SERVIÇO


