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ALCANCE FLEXÍVEL

FD230

FD235

Molinete duplo FD240

FD241

Molinete triplo FD240

FD245

FD250

Alcance padrão (de fábrica) **Alcance estendido**

165 mm [6,5”] para cima  e  130 mm [5”] para baixo 165 mm [6,5”] para cima  e  165 mm [6,5”] para baixo

205 mm [8”] para cima  e  130  mm [5”] para baixo 205 mm [8”] para cima  e  205 mm [8”] para baixo

205 mm [8”] para cima  e  130  mm [5”] para baixo 205 mm [8”] para cima  e  205 mm [8”] para baixo

205 mm [8”] para cima  e  130  mm [5”] para baixo 205 mm [8”] para cima  e  205 mm [8”] para baixo

205 mm [8”] para cima  e  205 mm [8”] para baixo

216 mm [8,5”] para cima  e  216 mm [8,5”] para baixo

216 mm [8,5”] para cima  e  216 mm [8,5”] para baixo

** O alcance flexível pode ser estendido removendo-se o limitador flex, no entanto é necessário uma distância maior 
entre o molinete e a barra de corte. Essa é uma configuração do cliente; instruções no manual do operador**

ESPECIFICAÇÕES DO MÓDULO DE FLUTUAÇÃO FM200

Peso

Esteira central Sem fim

Tipo

Dimensão

Velocidade

Flutuação da plataforma: 
Tipo/alcance vertical/ 
alcance lateral (inclinação)

Aproximadamente 1029 Kg (2270 lb), variando de acordo com a configuração da colheitadeira

2000 mm (78.7”) de largura

107-122 m/min (350-400 pés/min), varia de acordo com a marca da colheitadeira

2 pairs of coil springs, independent adjustment, transport lock-out / 178 mm (7”) / 4.8 degrees

Acionamento hidráulico (reversível), esteira central com alinhamento automático  
em tecido de poliéster revestida em borracha com aletas de borracha

Acionamento mecânico (reversível), dedos retráteis 
removíveis com helicoidais parafusados

1630 mm (64.1”) de largura

191 - 195 rpm, varia de acordo com a marca da colheitadeira

ESPECIFICAÇÕES DA PLATAFORMA DE ESTEIRAS FD2
9,1 m (30’)Dimensão*

Peso** Caixa de navalhas única

Peso** Caixa de navalhas dupla

Navalha: Tipo/acionamento/
velocidade/dedos duplos

Molinete: Tipo/acionamento/
velocidade/dedos

Esteiras: Tipo/acionamento/
velocidade

Características padrão

Opcionais instalados em campo

Peso** Caixa de navalhas 
dupla com molinete triplo

10,6 m (35’) 12,2 m (40’) 12,5 m (41’) 13,7 m (45’) 15,2 m (50’)

3701 kg (8160 lb)

-

- -

- -

2900 kg (8600 lb)

3985 kg (8786 lb)

4050 kg (8928 lb)

4133 kg (9113 lb)

4283 kg (9442 lb) 4635 kg (10218 lb) 4853 kg (10699 lb)

4328 kg (9542 lb)

-

-

- -

Navalha única ou dupla/hidráulica, design da MacDon de caixas de navalhas fechadas banhadas em óleo/1200-1400/1500 
spm, varia de acordo com as dimensões da plataforma/dedos duplos longos ClearCut™: forjados e tratamento térmico duplo 
(DHT) com apalpadores com único parafuso de ajuste; dedos duplos curtos PlugFree™: forjados e tratamento térmico duplo 
(DHT) com apalpadores com parafusos de ajuste duplos
Molinete, cinco barras, duas peças (duplo) ou três peças (triplo), design flip-over, controle dos dedos sob comando do 
excêntrico/hidráulico/0 a 67 rpm (varia de acordo com o modelo da colheitadeira) / 279 mm (11”) de comprimento, plástico 
HD ultra resistente ao desgaste, 102 mm (4”) de espaçamento

Esteiras inversíveis, revestidas de borracha, com 1270 mm (50”) de profundidade, duplo guia V com alinhamento, 
vedação integral na borda anterior/0 a 209 m/min (0 a 697 pés/min)

Compatível com a maioria dos modelos de colheitadeiras atuais, molinete de avanço-recuo hidráulico, posicionador, 
inclinação hidráulica da plataforma, controle de velocidade das esteiras laterais na cabine, placas de desgaste de polietileno 
da barra de corte, Controle de Altura automática da plataforma com indicadores de ângulo da plataforma e pressão de solo

Sistema de transporte EasyMove™, rodas de contorno ContourMax, sem fim transversal superior, navalha vertical 
VetiBlade, rodas estabilizadoras, controle automático de inclinação lateral

*A disponibilidade de dimensões do produto depende do mercado. **Todos os pesos listados são aproximações e variarão dependendo dos opcionais instalados. 
Consulte o seu concessionário sobre as especificações de colheitadeiras. O peso inclui o módulo de flutuação FM200. O módulo de flutuação FM200 pesa 
aproximadamente 1029 Kg (2270 lb). Esse valor varia de acordo com o modelo da colheitadeira.

Marcas comerciais de produtos são marcas de seus respectivos fabricantes e/ou distribuidores. Especificações e opções sujeitas a alterações sem aviso prévio. Produtos 
sujeitos à disponibilidade. Os produtos apresentados podem incluir as opções disponíveis. 
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O sistema de corte de alta velocidade ClearCutTM da MacDon oferece 
exatamente isso; corte limpo em velocidades até 30% mais rápidas*. 
Para ajudar você a conseguir isso, criamos o acionamento de navalha 
aprimorado da MacDon com mais potência e a nova geometria de 
seção de navalha com superfície de corte 25% maior. Um corte suave 
e rente vem de dois dedos duplos ClearCut exclusivos; escolha entre 
dedos duplos longos ou dedos duplos PlugFree™ que resistem à 
obstrução mesmo nas condições mais adversas. 

Corte mais limpo. Corte mais rápido.  
Corte mais quantidade. 

A lendária habilidade de seguir o contorno do solo da MacDon 
continua com a FD2. O Sistema Active Float da MacDon é acoplado 
com até 70%* mais flexibilidade para uma experiência de colheita 
sem precedentes. A Flex-Float Technology® é aprimorada com as 
Rodas ContourMax™ opcionais da MacDon. Essas rodas permitem  
que a plataforma siga os contornos do campo, deixando uma altura 
de palhada consistente ao cortar de 1 a 18 polegadas+ acima do solo.

+2,5 cm (1 polegada)/45,7 cm (18 polegadas)

Um sonho ao copiar o contorno do solo

A estrutura totalmente nova da FD2 apresenta um deque ultraprofundo 
com esteiras de 50 polegadas de profundidade e agora está disponível 
em configurações de 30 a 50 pés. A FD2 oferece até 20%* mais 
capacidade de alimentação de pontas primeiro nas colheitas mais altas 
que ela consegue alcançar. Não importa em que tipo de colheitadeira 
você a monta, o sistema de alimentação de colheita FeedMaxTM otimiza 
o desempenho. Juntamente com o fluxo de colheita ativo, o movimento 
patenteado do molinete e o novo posicionamento do molinete 
ShatterGuard, a FD2 está pronta para a ação+.

+127 cm (50 polegadas), 9,1 m (30 polegadas) a 15,2 m (50 polegadas)

Alimentação de pontas primeiro em alto volume 

ESCANEIE AQUI 
PARA MAIS

Mais capacidade. Mais velocidade. Mais flexibilidade. A totalmente nova FD2 oferece tudo o que você 
precisa em relação ao desempenho de colheita e muito mais . Vindo direto da empresa que trouxe a 
original Flexdraper®.

*Comparado ao modelo anterior.

MAIOR.

MAIS RÁPIDO.

MAIS FLEXÍVEL.

PRODUZA MAIS!


