MANCAIS ESPECIAIS A ÓLEO

A VIDA DA SUA GRADE.

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

Opcional:
Pneus 400/60 disponíveis para os modelos de 96 e 108 discos.

Especificações Técnicas
Modelo

GNACR

Nº de

Largura de

Discos

Corte (mm)

DISCOS
Dimensões

Espaçamento

Largura de
Transporte
(mm)

Peso*

Potência no

(Kg)

Motor (cv)

64

6200			

3200

4715

220 - 240

72

7000

3200

4960

240 - 260

84

8200

3350

5215

260 - 280

96

9400

22”x4,5mm		

4100

6268

280 - 310

10550			

4250

6824

310 - 330

108

20”x3,5mm		
ou

200mm

* Pesos aproximados com discos de 22”x4,5mm. A potência requerida no motor do trator poderá sofrer variações conforme as condições do terreno.

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão/SP/Brasil
Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas/Peças): (16) 3382.8297
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br
email: tatu@marchesan.com.br
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. - 05/2015 - Rev. 01

