
Espaçamento e encaixes precisos Tratamento térmico austemperado

faca de serrilha grossa Faca de serrilha fina

Extremidade de corte de alta performance

Logo MacDon de faca austemperada

Facas 
austemperadas 

SERRILHA GROSSA SERRILHA FINA



As facas austemperadas são feitas de material substancialmente mais forte e mais durador, 
comprovadamente menos facas quebradas e menos desgaste

Processo único que envolve o tratamento completo da faca, ao invés do tratamento somente da porção 
de corte como é feito pelos concorrentes

Testado no campo e no laboratório garante uma colheita livre de preocupações

Espaçamento garantido da furação significa que as facas de reposição se encaixarão perfeitamente toda vez 
em sua MacDon. Espaçamentos inconsistentes geram falhas prematuras dos parafusos, resultando em um 
alto custo de máquina parada

Melhor encaixe com os dedos duplos originais MacDon

Embalagem MacDon garante as facas austemperadas

Somente o logo MacDon garante que são peças originais

14 dentes por polegada

Garante um ótimo corte em forrageiras verdes, alta umidade e culturas para fenação

Executa um corte limpo, aumentando a eficiência e demandando menos potência do motor

Culturas: Forrageiras, Gramíneas, Linhaça e Lentilha

9 dentes por polegada

Garante uma ótima relação de durabilidade e possui uma tecnologia de extremidade de corte para 
culturas de caule grosso

Uso recomendado para aplicações de corte rente ao solo, as facas de serrilha grossa mantém  
a extremidade cortante  por mais tempo nas condições de grande volume

Culturas: Trigo, Soja, Colza e outros cereais

Desenvolvidas para afiar automaticamente a medida que se desgasta, significa que as facão 
permanecerão afiadas ao longo de sua vida útil
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Facas austemperadas

Exija o melhor para a sua colheita ...  
       Solicite peças de performance MacDon no seu concessionário local.


