GDFM

KIT PULVERIZAÇÃO
GRADE DESTORROADORA FLUTUANTE
ARTICULADA C/ KIT PULVERIZAÇÃO

Características Principais
Esta grade destorroadora articulada
com abertura do ângulo de corte através de
pistões hidráulicos é equipada com completo
sistema de pulverização (reservatório, bomba
pistão, filtro, bicos antigotejantes, mangueiras,
pingentes e kit de calda pronta) e foi projetada
para efetuar aplicação e incorporação de
herbicidas em PPI em profundidades de
até 10 cm, nas culturas de cana-de-açúcar,
mandioca, etc.. Esta incorporação é uniforme
e linear, o que é garantido pela disposição e
altura dos bicos na seção dianteira da grade.
A articulação central no chassi possui
flutuação ideal para acompanhar praticamente
todas as irregularidades da superfície do
solo ou, até mesmo, efetuar acabamento em
terrenos de base larga. Durante o transporte esta articulação deve ser travada por meio de dispositivo específico
que acompanha o equipamento.
Possui sistema de transporte longitudinal com pneus 600 x 16 acionados por pistões hidráulicos, o que
permite colocar rapidamente a grade em posição de transporte, possibilitando transitar por lugares estreitos e
longas distâncias em maior velocidade.
Para maior agilidade e segurança, este equipamento tem como itens de serie um tanque de 600 litros, kit
de calda pronta, plataforma e escadas de acesso de acordo com a norma ABNT NR12.

Características da Grade:
MODELO

GDFM

POTÊNCIA
PESO
QTDE.
DO TRATOR (CV) APROXIMADO
DISCOS
(Kg)

72

160 a 180

3080

LARGURA DE
CORTE (mm)

LARGURA DE
TRANSPORTE
(mm)

6820

MEDIDA DOS DISCOS

EIXO DOS
DISCOS

ESPAÇAMENTO
ENTRE DISCOS
(mm)

20” x 3,5 mm ou
22” x 3,5 mm ou
22” x 4,5 mm

Ø 1.1/4”

195

Características do Kit de Pulverização
MODELO

QTDE.
DE BICOS

POTÊNCIA
DO TRATOR
(CV)

PESO
APROXIMADO
(Kg)

LARGURA
(mm)

COMPRIMENTO
(mm)

CAPACIDADE DO
TANQUE (L)

BOMBA PISTÃO

ESPAÇAMENTO
ENTRE BICOS
(mm)

KP 600

14

110

550

3724

1540

600

40 L/MIN

500

A CIVEMASA 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. - 04/2018 - Rev. 00
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