
A DIFERENÇA É VISÍVEL,
POR FORA E POR DENTRO.



Características:
	Estrutura tubular de superior resistência.
	Conjunto estabilizador para nivelamento.
	Barra offset perfurada, permite deslocamentos laterais com o melhor 

ajuste em diferentes condições de tração.
	Rodeiros para transporte e controle de profundidade acionados 

hidraulicamente e montados sobre cubos com rolamentos de rolos 
cônicos.

	Quatro pneus 7.50 x 16 - 10 lonas.
	Cilindro hidráulico de dupla ação com mangueiras e engate rápido.
	Discos recortados de alta resistência ao desgaste e aos impactos.
	Eixo das seções de discos Ø 53,98mm (2.1/8”).
	Mancais de rolamentos lubrificados a graxa ou mancais em banho 

de óleo permanente, com retentores Duo-Cone, sem vazamentos e 
sem contaminação por materiais abrasivos.

	Limpadores dos discos ajustáveis.
	Macaco no cabeçalho para facilitar o engate.

 A GAPCR executa os serviços de gradagem profunda com elevado 
rendimento operacional. A estrutura resistente e bem dimensionada 
possui um eficiente sistema de rodagem, que agiliza as manobras e 
permite o uso da grade em qualquer tipo de solo.
 Esta grade tem aplicação comprovada na destruição de soqueiras, 
na reforma de pastagens e no preparo do solo para o  plantio de cereais 
em geral.

MANCAIS ESPECIAIS A ÓLEO

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

Especificações Técnicas:

* Pesos com disco de 32” x 9,00mm     -     Eixo das seções: 2.1/8” (53,98mm)     -     Profundidade de Corte: 120 a 240mm

Nº de
Discos

Largura de 
Corte (mm)

Modelo
D I S C O S Peso Aprox. (Kg) Potência Requerida (cv)

Dimensões Espaçamento

   12  1870   2776 231 120 - 130  70 - 75

   14  2210 28”x7,50  2986 213 140 - 150 75 - 85

   16  2550 ou  3352 209 150 - 170 90 - 100

  18  2900 30”x7,50 340mm 4385 243 180 - 200 110 - 120

  20  3230 ou  4609 230 220 - 240 130 - 140

   24  3910 32”x9,0mm  4996 208 240 - 260 150 - 160

  28  4590   5549 198 270 - 280 165 - 175

  30  4930   5873 196 290 - 300 180 - 190

GAPCR

Rodas EsteirasTotal Por Disco

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.
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Rolamentos de Rolos Cônicos
e Retentores Duo-Cone

Os discos recortados, 
produzidos com padrões 
rigorosos, são de alta 
resistência ao desgaste
e aos impactos.


