GNACR

GRADE NIVELADORA ARTICULADA CONTROLE REMOTO

A grade GNACR realiza com excelente desempenho e rendimento, a gradagem de complementação do ciclo de preparo
de solo, destorroando-o uniformemente e deixando-o em condições de receber em seguida as semeadeiras, facilitando
a aplicação de herbicidas e, posteriormente, a colheita mecanizada.

A MARCA DA TERRA

Possui laterais basculantes e conjuntos de rodas
com 6 pneus 11L15 acionados hidraulicamente da
própria cabine do trator, facilitando o reboque do
implemento por estradas estreitas, passagem por
pontes, porteiras, etc.
O basculamento silmultâneo das laterais é feito por
cilindros hidráulicos alojados no quadro central.
Durante as operações de trabalho as laterais
articulam-se livremente, adaptando-se aos vários
tipos de terrenos, inclusive nas encostas de terraços,
destorroando-os.
Mancais especiais a óleo

Mancais com dois rolamentos
de rolos cônicos, lubrificados a
graxa (CM) ou em banho de óleo
permanente - DUROMARK ® (DM).

A VIDA DA SUA GRADE.

NA REPOSIÇÃO EXIJA A MESMA QUALIDADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Modelo

Nº de
Discos

GNACR

64
72
84
96
108

Largura de Corte
(mm)

DISCOS

Dimensões

Espaçamento

6200 			
7000
20”x3,5mm 		
8200
ou
200mm
9400
22”x4,5mm 		
10550 			

- Profundidade de Corte: 60 - 120 mm

Peso
(Kg)*

Largura de
transporte
(mm)

3200
3200
3350
4100
4250

4715
4960
5215
6268
6824

- Diâmetro do eixo: 1.1/4”
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Potência
Requirida (cv)
220 - 240
240 - 260
260 - 280
280 - 310
310 - 330

