


 A GAM é utilizada no preparo do solo em geral,
ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Profundidade de Corte: 100 - 180 mm                - Diâmetro do Eixo: 1.5/8” (41,28mm).

   12 1300   1040 55 - 65 

   14 1500   1124 70 - 75 

   16 1730 24”x6,00mm  1232 80 - 90

   18 1960 ou 230 mm 1458 95 - 105

   20 2190 26”x6,00mm  1584 105 - 120

  22 2420   1771 120 - 130

   24 2650   1860 140 - 153

GAM

Nº de
Discos

Largura de 
Corte (mm)Modelo

DISCOS Peso (Kg)
Discos 26”

Potência no 
Motor (cv)Dimensões Espaçamento

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

Rolamentos de Rolos Cônicos
e Retentores Duo-Cone.

O levante para transporte é 
feito com uso de pinos junto 
aos cubos dos rodeiros.

Características:
 Estrutura tubular de superior resistência.
 Barra offset perfurada e placas de regulagem do cabeçalho; permitem 

efetuar deslocamentos laterais e o melhor ajuste do ângulo das seções 
em diferentes condições de tração.

	Maior facilidade para colocação da grade na posição de transporte.
	Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
 Eixo das seções de discos de Ø 41,28mm (1.5/8”).
	Limpadores dos discos ajustáveis.
	A abertura da grade é mecânica, podendo opcionalmente ser hidráulica 

(Pistão de Abertura - GAM-PA).

NA REPOSIÇÃO EXIJA A MESMA QUALIDADE.

Mancais especiais a óleo

A VIDA DA SUA GRADE.

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.   -   04/2014 - Rev. 06
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