
Grades Niveladoras GreenSystem™,,

Controle Remoto de 28, 32,36,40,44, 48

e 52 discos

Agora, John Deere e GreenSystem™ juntos.
Mesmo que seu cliente não gradeie todos os dias, há uma grade
GreenSystem™ disponível para ele.

Grades Niveladoras com pneus para transporte GN1128 -

GN1132 - GN1136 - GN1140 - GN1144 -  GN1148 – GN1152



CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DO PRODUTO:

Todas os 7 modelos de Grades Niveladoras GreenSystem™ controle
remoto são de estrutura reforçada em perfis de aço, os chassis
dianteiro e traseiro possuem regulagem de abertura, com  eficiente
sistema de rodagem para transporte e manobras em cabeceiras,
efetuando rapidamente os serviços de nivelamento ou
destorroamento do terreno. A relação adequada entre espaçamento,
diâmetro dos discos e peso por disco, foram especialmente
desenvolvidas para operações em qualquer tamanho de área, fazendo
um trabalho perfeito após outra operação, proporcionado assim
excelente acabamento final antes do plantio.
.

DESEMPENHO E DURABILIDADE ASSEGURADOS



Performance

Não importa as condições de sua lavoura, as grades niveladoras

GreenSystem™ irão atender sua necessidade pois sua estrutura foi

projetado com esta finalidade, permitindo mais opções de ângulos de

ataque ao solo
.

A Estrutura do chassi foi desenvolvida

para o preparo do solo em diferentes

terrenos e culturas, permitindo uma

profundidade de trabalho de até 150 mm

com largura de corte que varia de 2.5m a

9m dependendo do modelo e versão.

Ainda os

discos são

produzidos

com padrões

rigorosos de

alta

resistência ao

desgaste e impacto asseguram nivelamento

padrão e uniforme. O rodado e circuito

hidráulico com cilindros de dupla ação,

topadores para controle de profundidade

asseguram uniformidade de trabalho.

Discos com diâmetro de 20 a 22 polegadas

e até 4,5 mm de espessura asseguram que

nem a compactação e nem resíduos de

operações anteriores irão impedir de criar

um bom ambiente de crescimento para a

semente que você investiu.



Disponibilidade

Inicie sua operação mais cedo com os sistemas de mancais com dois
rolamentos de rolos cônicos, e retentores duo-cone com lubrificação
em banho de óleo permanente e capa de proteção nos mancais
minimizam assim o tempo gasto com manutenção.

Limpadores que garantem alto desempenho quando as grades são

utilizadas em diferentes tipos de solos, garantindo limpeza permanente de

seus pentes de discos, mantendo a mesma qualidade de trabalho, ou seja,

profundidade uniforme durante toda a jornada.



Custo de Operação

As grades niveladoras  GreenSystem™ foram desenvolvidas com o

conceito  robusto, para tratores de 80 a 150 hp de potencia,

dimensionamento da estrutura e discos proporcionam além de um

trabalho de excelente acabamento redução significativa no custo de

combustível..

Simplicidade de ajuste e manutenção, agilidade e segurança são fatores

primordiais para assegurar custo de operação reduzido, atrelado a maior

rede de concessionário com experiência John Deere. Visite hoje mesmo

seu concessionário John Deere mais próximo de você.



ESPECIFICAÇOES

Modelos
Qtd.

Discos

Tamanho

Discos

Espaçam.

Discos

Peso Aprox

[Kg]

Largura de

corte [mm]

Potencia do

trator [hp]

Profundidade

de

corte [mm]

GN1128A 20" x 3,5 mm

GN1128B 20" x 4,5 mm

GN1128C 22" x 4,5 mm

GN1132A 20" x 3,5 mm

GN1132B 20" x 4,5 mm

GN1132C 22" x 4,5 mm

GN1136A 20" x 3,5 mm

GN1136B 20" x 4,5 mm

GN1136C 22" x 4,5 mm

GN1140A 20" x 3,5 mm

GN1140B 20" x 4,5 mm

GN1140C 22" x 4,5 mm

GN1144A 20" x 3,5 mm

GN1144B 20" x 4,5 mm

GN1144C 22" x 4,5 mm

GN1148A 20" x 3,5 mm

GN1148B 20" x 4,5 mm

GN1148C 22" x 4,5 mm

GN1152B 20" x 4,5 mm

GN1152C 22" x 4,5 mm
50 a 150

50 a 150

50 a 150

50 a 150

50 a 150

50 a 150

50 a 150

4880

130 - 140

140 - 150

80 - 85

85 - 90

97 - 105

105 - 115

120 - 130

48

28

32

36 3320

3710

4100

40

4490

Opcionais: Disco côncavo de 20” x 3,50 - 20” x 4,50 ou 22” x 4,5 mm.

* A grade de 52 discos não possui a versão com disco de 20 x 3,5 mm
Nota:

GRADES NIVELADORAS ESPAÇAMENTO 195mm

1920

2540

2930

52*

195

1330

1410

1500

1590

1750

1795

44


