GNL

GRADE NIVELADORA LEVE

RENDIMENTO E QUALIDADE
EM QUALQUER TIPO DE SOLO.
ESPAÇAMENTO DE 170mm

A GNL opera no arrasto e pode ser transportada
pelos três pontos do trator. Efetua o destorroamento e
nivelamento do solo, a incorporação de herbicidas e a
destruição de sementeiras em pré-plantio.
Com menor espaçamento entre discos, grande altura
do chassi ao solo e a estrutura mais leve, a GNL se destaca
pelo rendimento e qualidade do serviço que executa em
qualquer tipo de solo.
Discos recortados e lisos, produzidos com padrões
rigorosos, oferecem superior resistência ao desgaste e
aos impactos.

OPCIONAL: para os modelos com 32, 36 e 42 discos, a GNL pode ser equipada
com Pistão de Abertura (PA).
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

GNL

Nº de
Discos

Largura de Corte
(mm)

DISCOS
Dimensões

Espaçamento

Peso (Kg)
Discos 20”

Potência
no Motor (cv)

20

1550			

477

50 - 60

24

1900

18”x3,0mm,		

570

60 - 65

28

2200

20”x3,5mm,

628

70 - 75

32

2550

22”x3,5mm ou		

725

80 - 90

36

2900

22”x4,5mm		

789

85 - 95

42

3400			

885

95 - 100

> Profundidade de corte: 60 - 120mm

/

170 mm

Diâmetro do eixo: 1.1/4”.

* A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar
as características de seus produtos, sem a obrigação de assim
proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 01/2018 - Rev. 06
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