Grade Tandem Leve Desencontrada Rígida
Eixo das Seções: 1.1/2”

As Grades Tandem
Desencontradas possuem desenho
e fabricação especiais para o
trabalho em grandes áreas, com
elevado rendimento operacional.

- Espaçamento entre discos: 230mm

As Grades Tandem Desencontradas possuem desenho e fabricação especiais para o trabalho em
grandes áreas, com elevado rendimento operacional. Estrutura moderna e resistente, com distribuição
de peso e penetração uniformes. Fácil operação e manutenção reduzida.
Estrutura e chassis porta-discos tubulares.
Possui um sistema de rodagem com pneus de 7.50 x 16. Cubos nas rodas com dois rolamentos de
rolos cônicos, protegidos contra poeira e umidade. Cilindros hidráulicos com mangueiras, engates,
travas para transporte e anéis para controle da profundidade.

Mancal Oscilante

Transporte Rápido e Seguro
O transporte é feito por lugares estreitos com grande
facilidade e segurança.
 Dispositivo estabilizador, para nivelamento e controle de
atuação dos conjuntos dianteiro e traseiro.
 “Macaco” de sustentação do cabeçalho.
 Ângulos das seções de discos ajustáveis.
 Engate traseiro para o transporte de outro implemento.

Os discos podem ser recortados ou lisos. O diâmetro
escalonado dos discos nas extremidades das seções
traseiras, proporciona um acabamento perfeito da área
gradeada. Separadores fundidos e limpadores dos
discos ajustáveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

GTLD-R

DISCOS

Nº de
Discos

Largura de
Corte (mm)

28

3400

2050

80 - 90

32

3745

24”x4,75mm,

2320

90 - 100

36

4180

24”x6,00mm

2590

105 - 115
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40

4615

ou

2860

120 - 130

44

5050

26”X6,00mm

3130

130 - 140

48

5485

3400

140 - 150
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- Pesos com discos de 24”x4,75mm.

Dimensões

Espaçamento

230mm

Peso Aprox.
(Kg)*

Potência
no Motor (cv)

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. - 03/2005 - Rev. 00

