Ajustável e auto limpante

Projeto Aperfeiçoado das pontas que guiam a cultura

Duplo tratamento térmico nas superfícies de corte
Dimensões críticas para encaixe preciso

Aço Forjado completamemte endurecido

Dedos duplos

DIMENSÕES CRÍTICAS PARA
ENCAIXE PRECISO

DUPLO TRATAMENTO TÉRMICO
NAS SUPERFÍCIES DE CORTE

Dimensões críticas asseguram um encaixe preciso na sua plataforma MacDon, permitindo
reparos rápidos com o mínimo de tempo da máquina parada
Extremidades afuniladas permitem a troca das facas sem a necessidade de troca dos dedos
Encaixe perfeito garante um ótimo corte e menor desgaste
Fornece perfeito encaixe com as sapatas de polietileno, resultando em uma montagem
apropriada com a barra de corte
A superfície de corte é endurecida por indução, provendo endurecimento direcionando nas
áreas de alto contato, resultando em um desempenho de corte superior
Métodos de endurecimento mais duráveis e superiores, provêm maior resistência
à desgastes e impacto

AÇO FORJADO COMPLETAMEMTE
ENDURECIDO

Provê estrutura metálica extremamente durável, o qual permite maior vida útil e resistência ao desgaste

PROJETO APERFEIÇOADO DAS
PONTAS QUE GUIAM A CULTURA

O formato dos dedos foi desenvolvido para separar a cultura e também maximizar a superfície
de corte fornecendo um desempenho de corte superior

O processo de endurecimento completo resulta em extremidades de cortes mais afiadas, superfícies de
desgaste mais resistentes através do dedo todo e pontas mais finas direcionam a cultura precisamente
para as superfícies de corte

A ponteira dos dedos foi projetada para manter uma distância segura, obtendo o máximo das
faquinhas MacDon

DEDOS CURTOS AJUSTÁVEIS
E AUTO LIMPANTES

Apalpadores ajustáveis mantém um espaço justo entre o dedo e a faca

Código dedos longos: Alto Padrão (118344), Econômico (118484)

Código dedos curtos: Parte superior de alto padrão (34359), Parte inferior de alto padrão (118346),
Parte superior econômica (135586), Parte inferior econômica (135575), Apalpador Metálico (118351)

Dedos auto limpantes são menos prováveis de embuchar em culturas difíceis tais como
gramíneas e Canola

Exija o melhor para a sua colheita ...
Solicite peças de performance MacDon em seu concessionário local.
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