
9017 GASPCW
GRADE ARADORA SUPER PESADA COM PNEUS

A DIFERENÇA É VISÍVEL,
POR FORA E POR DENTRO.



• 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 das articulações tratados 
termicamente.

• Eixo das seções de discos Ø 
2.1/2” (63,50mm).

Mancais com dois 
rolamentos de rolos 

cônicos, lubrificados 
a graxa (CM) ou 

em banho  de 
óleo  permanente - 

DUROMARK ® (DM).

MANCAIS ESPECIAIS A ÓLEO

A VIDA DA SUA GRADE.

9017 GASPCW
GRADE ARADORA SUPER PESADA COM PNEUS

Especialmente projetada para o preparo de solos com altos níveis de resíduos como 
arroz, cana-de-açúcar, girassol e trigo.

• Separadores de ferro fundido. 

• Discos recortados na dianteira e na traseira.

• Limpadores de discos reguláveis.

• Duas rodas duplas de 12.5L X 15” 16L e cubos das rodas 
com oito parafusos.

• Conjunto de controle hidráulico incluindo cilindros de 
dupla ação, mangueiras de acoplamento rápido e travas 
de transporte.  

• Regulagem das seções de discos até 42º.

• Corrente de segurança e macaco.

• Luvas removíveis em pontos articulados.

• Regulagem de abertura da seção de discos sem uso 
de ferramentas.

CARACTERÍSTICAS

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Nº de
Discos

Largura de 
Corte (mm)Modelo

D I S C O S Peso Aprox. (Kg)* Potência 
Requerida (cv)Dimensões Espaçamento

9017
GASPCW

Total Por Disco

* Peso aproximado com discos de Ø 34”x12,0mm. Profundidade de Corte: até 280mm
** Potência do trator recomendada poderá sofrer alterações de acordo com as condições do solo.

   23  4610 34”x9,0 , 440mm 7645 332 290 - 300

   25  5050 34”x12,0 ou (17.5/16”) 8157 326 310 - 320

   29  5930 36”x12,0mm  9135 315 380 - 400

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.    06/2019 - Rev. 02
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