O modelo GAPCW-EP foi especialmente concebido
para o cultivo primário em áreas com altos níveis
de resíduos de culturas, tais como palhada de canade-açúcar. Equipada com pneus para transporte
longitudinal, permitindo rápida, fácil e segura
movimentação em locais estreitos.

MANCAIS ESPECIAIS A ÓLEO

A VIDA DA SUA GRADE.
NA REPOSIÇÃO EXIJA A MESMA QUALIDADE.

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

Especificações:
 Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos
lubrificados em banho de óleo permanente - DUROMARK,
com retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem
contaminação por materiais abrasivos.
 Pinos nas articulações tratados termicamente.
 Eixo das seções de discos com diâmetro de 2.1/8” (54mm).
 Separadores de ferro fundido.
 Discos recortados na dianteira e na traseira.
 Limpadores de discos reguláveis.
 Conjunto de controle hidráulico incluindo cilindros de
dupla ação, mangueiras de acoplamento rápido e travas
de transporte.
 Luvas removíveis em pontos articulados.
 Regulagem de abertura da seção de discos sem uso de
ferramentas.
 Regulagem das seções de discos até 44º.

Especificações Técnicas:
Modelo

GAPCW
EP
		

Nº de
Discos

Largura de
Corte (mm)

DISCOS
Dimensões

Espaçamento

Potência
Requerida
(cv)

30

4877		

32

5182		

ou

340mm

6851		280 - 300

34

5486		

32”x9,0mm

(13.3/8”)

7132		310 - 330

40

6096				

*Pesos com discos 32” x 9,0mm

-

30”x7,5mm		

Peso
(Kg)*

Profundidade de Corte: 140 a 230mm.

6697		260 - 280

8146		350 - 370
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