
PLATAFORMAS DE ESTEIRA RÍGIDAS E FLEXÍVEIS PARA COLHEITADEIRAS



PERFORMANCE NA COLHEITA
Por mais de meio século, a MacDon tem ultrapassado as fronteiras em tecnologias e 
inovações para colheita. Nossa busca incansável por melhorias é impulsionada pelo desejo 
de fazer a colheita cada vez mais fácil e produtiva. Nós trabalhamos diretamente com 
produtores e prestadores de serviço como você para projetar, desenvolver e testar nossos 
produtos nas mais diversas condições de colheita ao redor do mundo. Esta é nossa maneira 
de certificar que a SUA MacDon irá lhe entregar um desempenho de colheita sem 
preocupações e se manter sempre trabalhando mesmo nas mais severas condições.
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SÉRIE D - CEIFADORA AUTO PROPELIDA

SÉRIE R - CEIFADORA AUTO PROPELIDA

SÉRIE A - CEIFADORA AUTO PROPELIDA

SÉRIE R - CEIFADORA DE ARRASTO 

SÉRIE A – CEIFADORA DE ARRASTO 

Os especialistas de colheita em todo o mundo.
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A EVOLUÇÃO NA 
TECNOLOGIA DE ESTEIRAS
É comum dizer que ser imitado é a mais pura forma de elogio. Como pioneira  

da tecnologia FlexDraper® nós estamos de fato lisonjeados - e agradecidos - que 

os produtores e prestadores de serviço têm as plataformas de esteira Rígidas  

e Flexíveis desenvolvidas e produzidas pela MacDon como sua primeira opção 

para suas colheitadeiras.

Mas, este sucesso também significa sempre continuar a estabelecer e atingir metas 

ambiciosas... Como é possível pegar as duas melhores plataformas de esteira da 

categoria e fazê-las ainda melhores? Então, como nós melhoramos uma coisa boa?  

A única maneira é perguntar aos produtores e prestadores de serviço como você, 

"como nós podemos melhorar?".

Suas respostas resultaram em mais de 30 melhorias, tornando nossas plataformas  

de esteira Flex e Rígida Série 5  mais simples, resistente e produtiva que antes.

PLATAFORMAS DE ESTEIRA FLEXDRAPER® 

SÉRIE FD PARA COLHEITADEIRAS 8

PLATAFORMAS DE ESTEIRA RÍGIDAS  

SÉRIE D PARA COLHEITADEIRAS 14



ELEVANDO O PADRÃO DE 
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
Quando chega a hora da colheita, É HORA DE COLHER. As plataformas 
de esteira Flex e Rígidas MacDon Série 5 possuem os recursos de mais 
alto padrão de qualidade. Estes recursos aumentam a resistência e 
durabilidade de nosso equipamento, resultando nas plataformas mais 
duráveis e produtivas que já produzimos.

PEÇAS FUNDIDAS PARA AUMENTAR A DURABILIDADE

Nossas plataformas de esteira Flex e Rígida Série 5 possuem mais peças em metal 
fundido nos componentes chave. Estes fundidos são muito mais fortes e muito mais 
duráveis que as peças soldadas que elas substituíram.
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CAIXA DE NAVALHAS  
PODER ROBUSTO E CONFIABILIDADE COMPROVADA

As plataformas de esteira MacDon possuem um extremamente eficiente sistema 
hidráulico de acionamento das navalhas. Este é outro sistema exclusivo MacDon - uma  
caixa de navalhas banhada a óleo com ciclo de 76 mm. Adicionalmente a reversão 
hidráulica das navalhas agora é de série e a velocidade das navalhas pode ser  
ajustada para corresponder às condições de colheita.
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SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDENTE QUE VOCÊ PODE CONFIAR

O sistema hidráulico independente aciona as navalhas, esteiras e mecanismos  
de alimentação. Não depender do sistema hidráulico da colheitadeira significa 
redução das complicações que poderiam ocorrer durante a operação. O sistema 
hidráulico das plataformas de esteira Flex e Rígida Série 5 sofreram melhorias para 
uma maior confiabilidade, utilizando mangueiras, conexões e acoplamentos dos 
líderes de mercado. 
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A SUA PRODUTIVIDADE SEM LIMITES
As colheitadeiras atuais possuem uma capacidade de produção maior 
do que nunca. Por isso o CA25 ostenta uma gigantesca esteira central 
de 2 metros de largura e um Caracol alimentador com 55,8 cm de 
diâmetro, desenhados para empurrar as colheitadeiras para seus limites.
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A maioria das plataformas de colheitadeiras 
trabalham bem em condições perfeitas de 
colheita. As plataformas de esteira Flex e Rígida 
MacDon são projetadas para maximizar a 
produtividade nas condições mais severas de 
colheita. Inserção baixa de vagens, culturas 
baixas, enroladas e até mesmo acamadas; 
qualquer que seja a situação de colheita, as 
plataformas de esteira Flex e Rígida MacDon se 
sobressaem. A verdadeira solução de colheita 
multi-cereais significa que você pode colher 
quase qualquer cultura sem ter que trocar de 
plataforma. É o exemplo máximo do encontro 
entre produtividade e flexibilidade.

A VANTAGEM DO SISTEMA ATIVO DE FLUTUAÇÃO

Confiar somente no sistema de 
copiamento de solo reativo pode 
resultar em uma resposta atrasada.

Com a resposta instantânea do 
sistema de flutuação ativo do 
MacDon CA25.

MACDON

THE OTHER GUYS

MUITO MAIS QUE SOMENTE UM ADAPTADOR
Não importa a cor de sua 
colheitadeira, o CA25 foi 

desenvolvido para encaixar.

Este adaptador especialmente desenvolvido permite que você acople sua Plataforma de Esteira MacDon 
na maioria das grandes marcas de colheitadeiras. Mas isto não é tudo, este incrível equipamento fornece 
as Plataformas de esteira Flex e Rígida da Série 5, algumas ótimas vantagens de colheita.

A VANTAGEM DO SISTEMA ATIVO DE FLUTUAÇÃO
O CA25 permite a resposta instantânea de flutuação em todas as condições de terreno. As molas de flutuação  
provêm flutuação lateral e vertical mecânica à plataforma, independentemente do alimentador da colheitadeira.  
Isto permite as plataformas MacDon flutuar ativamente sobre terrenos ondulados e irregulares. 

MELHOR VEDAÇÃO PARA DIMINUIR AINDA MAIS AS PERDAS
Nossa redesenhada vedação do alimentador prove um melhor selamento entre as esteiras e o  
coletor de pedras frontal e a área do painel de limpeza. O resultado é uma perda de grãos ainda menor  
que antes. Caracol com dedos retráteis com reversão do tempo dos dedos. Estes dedos provêm um  
recolhimento agressivo da cultura, mantendo o fluxo com as pontas primeiro. Em reversão o sentido dos  
dedos também inverte, permitindo uma rápida e fácil limpeza do alimentador da colheitadeira. 

RETRAÇÃO DOS DEDOS DO CARACOL COM MUDANÇA DA SINCRONIZAÇÃO 
Estes dedos provêm um recolhimento agressivo da cultura para manter o fluxo com as pontas primeiro.  
Em reversão, a sincronização dos dedos também inverte, permitindo uma rápida e fácil limpeza do  
alimentador da colheitadeira.



CONDIÇÕES IDEAIS OU DESAFIADORAS,  
É ASSIM QUE MANTEMOS VOCÊ COLHENDO
A maioria das plataformas de de colheitadeiras trabalham bem em condições perfeitas de colheita.  
As plataformas de esteira Flex e Rígida MacDon são projetadas para maximizar a produtividade nas 

condições mais severas de colheita. Inserção baixa de vagens, culturas baixas, enroladas e até mesmo 
acamadas; qualquer que seja a situação de colheita, as plataformas de esteira Flex e Rígida MacDon  
se sobressaem. A verdadeira solução de colheita multi-cereais significa que você pode colher quase 

qualquer cultura sem ter que trocar de plataforma. É o exemplo máximo do encontro  
entre produtividade e flexibilidade.
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CONDIÇÕES IDEAIS OU DESAFIADORAS,  
É ASSIM QUE MANTEMOS VOCÊ COLHENDO

1 DESIGN EXTRAORDINÁRIO DO MOLINETE  
PARA UM DESEMPENHO MARCANTE

O molinete PR15 patenteado pela MacDon foi desenvolvido 
para entregar um desempenho ideal. O movimento notável 
deste molinete prove agressividade com suavidade na ação 
dos dedos, resultando no melhor recolhedor e recuperador 
de culturas do mercado. Junto aos 4 ângulos de ataque dos 
dedos, ângulo de ataque da plataforma e avanço e recuo 
do molinete, ele pode ser ajustado especificamente para 
atender suas necessidades de colheita. 

2 AJUSTES SIMPLES, SUAVES E MODIFICADOS EM MOVIMENTO

A visibilidade dos indicadores de flutuação e ângulo de ataque foi melhorada. Indicador de  
ângulo de ataque montado diretamente no cilindro com um design simples e mais fácil de ser  
visto pelo operador. Controle automático de altura e ângulo de ataque agora é de série nas 
plataformas de esteira Série 5.

3 TECNOLOGIA DE ACIONAMENTO DAS ESTEIRAS MELHORADO

Componentes do acionamento das esteiras foram reforçados para uma melhor movimentação das 
culturas pesadas ao longo dos 1057 mm de largura da esteira de poliéster revestidas de borracha. 
Estrias de Carboneto de Tungstênio foram adicionadas aos rolos motrizes de aço e os guias das 
esteiras foram alongados nas costelas da plataforma. O resultado é uma menor patinagem e 
aumento da vida útil das esteiras. (Estrias de Carboneto de Tungstênio e rolos motrizes de aço são 
particularidades apenas do modelo D65)

4 UM CORTE BAIXO CONSTANTEMENTE 

A barra de corte desenhada em forma de "C" exclusiva  
da MacDon não somente permite que você "barbeie" 
constantemente seus talhões, ela também permite a 
redução da ingestão de detritos pela plataforma  
e auxilia a recuperação de culturas.
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PONTO  
DE ENTRADA 

DO MATERIAL

PONTO DE 
LIBERAÇÃO 
DO MATERIAL

FLUXO DO MATERIAL



            "A CAPACIDADE DE NOSSAS COLHEITADEIRAS   
            AUMENTOU E O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL  
    DIMINUIU COM NOSSAS FLEXDRAPER® MACDON."

Rangel Dallazen, Palmeira das Missoes, Brasil

Possui três plataformas de esteira FlexDraper® Série FD 10.6 m (35 pés).
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A MELHOR PLATAFORMA 2 EM 1 
A plataforma FlexDraper® FD75 muda de flex para 
rígida em apenas uma rápida mudança de alavanca. 
Esta impressionante característica permite que a FD75 
proveja um desempenho marcante em praticamente 
todas as culturas em todas as condições de terreno. 
Disponível nos tamanhos 9,1 m (30 pés) até 13,7 m 
(45 pés), fazendo desta a mais produtiva plataforma de 
esteira já produzida pela MacDon.

VERDADEIRAMENTE UMA PLATAFORMA  
DE ESTEIRA FLEX, NÃO UMA PROMESSA
A plataforma de esteira MacDon FD75 FlexDraper® é nossa ultima inovação em tecnologia de 
plataformas flexíveis de esteira. Mesmo completamente flexionada, nossa relação fixa entre molinete 
e barra de corte se mantém verdadeira, mantendo consistentemente uma pequena distância entre os 
dedos do molinete e a barra de corte. Esta pequena relação molinete/barra de corte resulta em uma 
alimentação suave, consistente e pontas primeiro que aumentam significamente a produtividade da 
colheitadeira. Desta maneira, você vai até 13,7  m (45 pés) de verdadeiro copiamento de solo.

DESTAQUES DO PRODUTO:
★  Molda-se ao terreno com pressão mínima no solo. 

★  Pode se transformar em rígida fácil e rapidamente.

★  O molinete é facilmente ajustado para uma das 4 posições de ângulo de ataque para se adequar  
as condições de colheita

★  Molinete frente-ré e ângulo da plataforma podem ser modificados durante a operação, permitindo  
ajustes instantâneos em função da mudança de condições de colheita.

★  A barra de corte em forma de "C" promove um fluxo de material suave com um dos menores espaços 
transição entre barra de corte e esteira do mercado. Mesmo em culturas acamadas e quebradiças, ela 
mantém a esteira apertada e selada contra a barra de corte para um melhor desempenho de colheita.

★  Possui a comprovada durabilidade da caixa de navalhas MacDon, o acionamento hidráulico das navalhas 
permite o ajuste de sua velocidade baseada nas específicas condições de colheita.

★  O compartimento para armazenamento da navalha reserva é agora fornecido nas plataformas  
12,2 m (40 pés) e 13,7 m (45 pés) com duas caixas de navalhas.

★  Sistema hidráulico aperfeiçoado com reversão das navalhas e controle de velocidade de esteira mais preciso.
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ESPECIFICAÇÕES DA FLEXDRAPER® FD75
Tamanho 9,1 m (30 pés) 10,6 m (35 pés) 12,2 m (40 pés) 13,7 m (45 pés)

Peso* - Uma caixa de navalhas com o 
adaptador de colheitadeiras CA25

3060 kg 3251 kg - -

Peso* - Duas caixas de navalhas com o 
adaptador de colheitadeiras CA25

- - 3533 kg 3728 kg

Navalhas: Tipo / Acionamento / Velocidade 
/ Dedos

Uma ou duas caixas de navalhas/Hidráulico, Caixa(s) de navalhas fechada em banho de óleo com projeto MacDon/1050 a 1400 CPM (ciclos por minuto), variando conforme 
o tamanho da plataforma/ Pontiagudo DHT (duplo tratamento térmico),forte, perfil resistente à lama

Molinete: Tipo / Acionamento / Velocidade 
/ Dedos

Molinete recolhedor Modelo PR15, 2-peças (duplo), desenho flip-over, controle dos dedos com guia excêntrico/Hidráulico/0 a 67 RPM variando conforme  
o modelo de colheitadeira/ 279 mm de comprimento, resistente a desgaste plástico HD (Heavy Duty), 152 mm de espaçamento

Esteira: Tipo / Acionamento / Velocidade 1057 mm de largura, reversível 680 g/m2, revestida de borracha, Guia V duplo com tração, Vedação integral da extremidade / Hidráulico / 0 a 141 m/min

Características Padrão Adaptável a maioria das colheitadeiras atuais, avanço e recuo hidráulico do molinete, inclinação do ângulo de ataque da plataforma hidráulico, Sapatas 
deslizantes de plástico, controle automático de altura com indicador de ângulo da plataforma e de pressão

Opcionais para instalação no campo Sem fim transversal superior recomendado para culturas altas e espessas, rodas estabilizadoras, kit de transporte lento e outros kits opcionais especiais

*Observe: Todos os pesos listados são aproximados e variam em função da configuração da plataforma. Confira com seu concessionário para classificação da colheitadeira.  
Pesos incluem o adaptador para colheitadeiras CA25. O CA25 pesa aproximadamente 903 kg; este número varia de acordo com o modelo de colheitadeira.



"NÓS PODEMOS CORTAR MAIS DE 400 PÉS EM UMA PASSADA."

MAIS DE 400 PÉS DE VERDADEIRAS CARACTERÍSTICAS DE COPIAMENTO DE SOLO
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"NÓS PODEMOS CORTAR MAIS DE 400 PÉS EM UMA PASSADA."
Shawn Johnson, Evansville, Minnesota, EUA

 Possui nove plataformas FlexDraper® Série FD 13,7 m (45 pés).



DISTÂNCIA CRÍTICA – ESTA É A VANTAGEM DA FD75
A FlexDraper® MacDon FD75 possui uma relação fixa entre  
a barra de corte e molinete. Isto significa que uma pequena e 
crítica distância entre os dedos do molinete e a barra de corte é 
mantida o tempo todo, mesmo quando completamente flexionada. 
Esta pequena distância certifica uma alimentação suave, consistente  
e pontas primeiro da cultura ao longo de toda a largura da plataforma 
FlexDraper® até 13,7 m (45 pés). Isto é inovação aumentando 
significamente a produção da colheitadeira. 

FLEXDRAPER® FD75
A FlexDraper® FD75 da MacDon é uma plataforma flutuante, dividida em três  
seções com molinete duplo permitindo o chassis inteiro da plataforma, barra de 
corte e molinete seguir os contornos do terreno como uma unidade - enquanto 
mantém a pequena e consistente relação molinete/barra de corte. Isto é importante  
para a alimentação suave, consistente e pontas primeiro para a colheitadeira - 
mesmo quando completamente flexionada. Isto significa uma excelente  
capacidade de seguir o terreno mesmo em terraços ou valas.

OS "OUTROS"
Por outro lado, os "outros" possuem um chassis rígido dependendo do movimento 
independente da barra de corte flexível para seguir o perfil do solo. Para adaptar  
o flexível, os dedos do molinete devem ter uma folga excessiva para evitar danos 
pela barra de corte. Isto resulta em uma distância grande e inconsistente entre o 
molinete e a barra de corte ao longo da plataforma enquanto a barra de corte 
percorre o perfil do terreno.

FLEXDRAPER® FD75
Distância crítica mostrada em vermelho

OS "OUTROS"
Distância crítica mostrada em vermelho

ESCANEIE AQUI PARA VER A FLEXDRAPER® 
EM AÇÃO OU VISITE MACDON.COM/VIDEOS
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PEQUENA RELAÇÃO MOLINETE/BARRA DE CORTE
 A MacDon FD75 possui uma relação fixa entre a barra de corte e o molinete. Uma pequena  
e crítica distância entre os dedos do molinete e a barra de corte é mantida o tempo todo, 
mesmo quando completamente flexionada, certificando uma alimentação suave ao longo  
de toda a largura da plataforma MacDon FlexDraper® FD75.

SISTEMA DE FLUTUAÇÃO ATIVA
O CA25 funciona junto ao sistema de copiamento de solo da colheitadeira, possibilitando a 
resposta instantânea às mudanças do terreno em qualquer condição. As molas provêm uma 
flutuação mecânica lateral e vertical da plataforma, independentemente do alimentador da 
colheitadeira, fazendo com que a plataforma MacDon flutue sobre o terreno ondulado e irregular.

DESEMPENHO DO MOLINETE
O molinete MacDon permite 4 ajustes de ângulo de ataque dos dedos do molinete, possibilitando 
você a selecionar a melhor regulagem para sua condição de colheita. As posições 1 e 2 são para 
colheitas perfeitas em culturas “em pé” sem recolher o mato ou vegetação rasteira. As posições 3 
e 4 permite que você desloque o molinete para frente e mais baixo que a barra de corte, 
levantando as culturas acamadas e com baixa inserção de vagens. Você também pode mudar o 
ângulo de ataque da plataforma, para uma ação ainda mais agressiva quando necessário.

AS VERDADEIRAS CARACTERÍSTICAS DE COPIAMENTO DE SOLO
A MacDon FD75 é uma plataforma flutuante, dividida em três seções com molinete duplo, 
permitindo que o chassis da plataforma, barra de corte e molinete sigam o perfil do solo como 
uma unidade - enquanto mantém um pequena e consistente relação molinete/barra de corte, 
importante para a alimentação suave para a colheitadeira - mesmo completamente flexionada.

1

2

ALIMENTAÇÃO SUAVE, 
 CONSISTENTE E PONTAS PRIMEIRO. 
É O QUE DIFERENCIA NOSSA PLATAFORMA
As plataformas de esteira MacDon Série 5 são desenvolvidas para prover à 
colheitadeira uma alimentação suave, consistente e com pontas primeiro, mesmo  
nas condições de colheita mais desafiadoras. Alimentação com pontas primeiro é a 
melhor maneira de retirar o melhor desempenho de sua colheitadeira - gastando 
menos combustível e gastando menos tempo para processar a cultura significa retirar 
os grãos mais rápido e mais eficientemente. AQUI É COMO NÓS FAZEMOS...
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     "NOSSAS PLATAFORMAS MACDON     
        SÃO A PROVA DE BALAS."

Jeff Hoiness, Allan, Saskatchewan, Canadá

Possui duas Plataformas de esteira Série D 9,1 m (30 pés) e três plataformas FlexDraper® Série FD 10,6 m (35 pés).



A MELHOR EM DESEMPENHO DE ESTEIRAS
A plataforma de esteira MacDon D65 foi desenvolvida para ter um desempenho marcante em 
cortes diretos, especialmente em condições severas. Baixa inserção de vagens, culturas baixas, 
enroladas ou mesmo acamadas; em qualquer condição de colheita a plataforma de esteira MacDon 
D65 se sobressai. Colhendo ou ceifando, a D65 é a verdadeira solução de colheita multi-cereais. Esta 
atitude "Podemos Fazer" entregue pelo desempenho e confiabilidade MacDon, é a razão de que as 
plataformas MacDon são o encaixe perfeito para tantas operações nos dias de hoje. 

DESTAQUES DO PRODUTO:
★  A D65 pode ser usada para corte direto na maioria das colheitadeiras do mercado (com o adaptador 

CA25 da MacDon), como também para ceifar canola, braquiária e outras culturas especiais com as 
ceifadoras auto propelidas MacDon Série 5.

★  O molinete é facilmente ajustado para uma das 4 posições de ângulo de ataque para adequar as 
condições de colheita.

★  Molinete frente-ré e ângulo da plataforma podem ser modificados durante a operação, permitindo ajustes 
instantâneos em função da mudança de condições de colheita.

★  A barra de corte em forma de "C" promove um fluxo de material suave com um dos menores espaços 
transição entre barra de corte e esteira do mercado. Mesmo em culturas acamadas e quebradiças, ela 
mantém a esteira apertada e selada contra a barra de corte para um melhor desempenho de colheita.

★  Possui a comprovada durabilidade da caixa de navalhas MacDon, o acionamento hidráulico das navalhas 
permite o ajuste de sua velocidade baseada nas específicas condições de colheita.

★  O compartimento para armazenamento da navalha reserva é agora fornecido nas plataformas de 40 pés 
(12,2 m) e 45 pés (13,7 m) com duas caixas de navalhas.

★  Sistema hidráulico aperfeiçoado com reversão das navalhas e controle de velocidade de esteira mais preciso.

AGENTE DUPLO
As plataformas de esteira MacDon D65 podem ser 
usadas para corte direto na maioria das colheitadeiras 
do mercado usando o CA25. A D65 também pode ser 
usada com as ceifadoras auto propelidas MacDon Série 
5 para ceifar canola, braquiária e outras culturas 
especiais. Disponível com uma ou duas caixas de 
navalhas e nos tamanhos 25' (7,6 m) até 40' (12,2 m).

ESPECIFICAÇÕES DA PLATAFORMA DE ESTEIRA D65
Tamanho 7,6 m (25 pés) 9,1 m (30 pés) 10,6 m (35 pés) 12,2 m (40 pés) 13,7 m (45 pés)

Peso* - Uma caixa de navalhas com o adaptador de 
colheitadeiras CA25

2590 kg 2911 kg 3111 kg - -

Peso* - Duas caixas de navalhas com o adaptador de 
colheitadeiras CA25

- - - 3523 kg 3641 kg

Navalhas: Tipo / Acionamento / Velocidade Uma ou duas caixas de navalhas (dependendo do tamanho e aplicação) / Hidráulico, Caixa(s) de navalhas fechada em banho de óleo  
com projeto MacDon / Varia de acordo com o tamanho da colheitadeira, velocidade de ciclo rápido para plataformas pequenas  
ou duas caixas de navalhas

Molinete: Tipo / Acionamento / Velocidade / Dedos Molinete recolhedor Modelo PR15, 5 ou 6 barras, 2-peças (duplo) ou 1-peça (simples), desenho flip-over, controle dos dedos com guia 
excêntrico / Hidráulico / Ceifador auto propelido 0 a 85 RPM, colheitadeira 0 a 67 RPM (varia dependendo do model de colheitadeira) / 
plástico HD (Heavy Duty), 152 mm de espaçamento, 279 mm de comprimento

Esteira: Tipo / Acionamento / Velocidade / Distribuição 1057 mm de largura, reversível 680 g/m2 revestida de borracha, Guia V duplo com tração, Vedação integral da extremidade / Hidráulico / 
Colheitadeira 0 a 141 m/min / Deslocamento do deck mecânico ou hidráulico (somente ceifador auto propelido), largura da abertura  
1539 mm a 1948 mm

Opcionais para instalação no campo Kits personalizados para requerimento de culturas, terreno, estrada e colheita: rodas estabilizadoras, pacote de transporte,  
sem fim transversal superior, inclinação hidráulica de ângulo de ataque (padrão em algumas configurações), sapatas deslizantes de plástico

*Observe: Todos os pesos listados são aproximados e variam de acordo com as configurações da plataforma. Confira com seu concessionário para classificação da colheitadeira.



PRODUTORES E PRESTADORES 
DE SERVIÇO AO REDOR DO 
MUNDO ESTÃO FALANDO  
DAS PLATAFORMAS DE ESTEIRA 
FLEX E RÍGIDA DA MACDON.
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Antes de comprar um novo equipamento, as pessoas gostam  
de conversar com amigos e vizinhos que talvez já possuíram um.  
É por isso que nós provemos um fórum para os clientes contar suas 
histórias. Estes grandes clientes e prestadores de serviço falam de 
suas experiências com nosso produtos, para ajudar você tomar  
uma decisão com informação.  

Escaneie aqui ou visite macdon.com/testimonials  
para mais informações.

É DA NATUREZA HUMANA...

" NÓS DIMINUIMOS NOSSO  
TEMPO DE COLHEITA PARA QUASE 
METADE COM A FLEXDRAPER®."
Bill Aulie, Rouleau, Saskatchewan, Canadá
Possui uma plataforma FlexDraper® Série FD 12,2m (40 pés).”
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" MINHAS FLEXDRAPERS SE 
PAGARAM EM 283 HECTARES"
Ron Small, Monroe City, Indiana, EUA  
Possui duas plataformas FlexDraper® Série FD 13,7m (45 pés).

" NÓS QUASE DOBRAMOS A 
CAPACIDADE DE COLHEITA POR DIA 
MUDANDO PARA AS FLEXDRAPER®."
Ignacio Machado Persez, Paysandú, Uruguai
Possui cinco plataformas FlexDraper® Série FD 12,2 m (40 pés) e duas 10,6 m (40 pés).

                        "NÓS RECUPERAMOS 400  
 HECTARES DE LAVOURA QUE TERIAMOS  
                         PERDIDO SEM A SÉRIE FD."

Kees Huizinga, Kishehentsy, Ucrânia
Possui sete plataformas FlexDraper® Série FD 12,2 m (40 pés) 

 e uma plataforma Série D 12,2 m (40 pés).

               "AS PLATAFORMAS DE ESTEIRA  
         SÉRIE D SÃO AS MELHORES COISAS  
         QUE EXISTEM POR AI PARA ARROZ."

Alfred Brock, Marianna, Akansas, EUA
Possui duas plataformas de esteira Série D 9,1 m (30 pés).

7



PERSONALIZE  
SUA PLATAFORMA 
FLEX OU RÍGIDA 
SÉRIE 5 PARA  
SUA CONDIÇÃO  
DE COLHEITA
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Personalize sua plataforma Flex ou Rígida MacDon para atender sua necessidade única de colheita.  
Seu concessionário é capaz de lhe auxiliar a avaliar os opcionais que você pode precisar para extrair o 
máximo de sua plataforma de esteira MacDon. Para encontrar um concessionário próximo a você,  
acesse macdon.com/dealers.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

RODAS ESTABILIZADORAS
Rodas estabilizadoras com molas podem ser adicionadas na plataformas de esteira 
para ajudar a amortecer impactos quando se desloca pelo talhão. Opcional para 
plataformas Série D e FD acima de 9,1 m (30 pés).

KIT DE TRANSPORTE LENTO
Rodas com molas ajudam a amortecer impactos e guiar as extremidades da 
plataforma e também permite o transporte rodoviário em velocidades inferiores  
a 40 km/h para plataformas acima de 9,1 m (30 pés).

SAPATAS DESLIZANTES DE PLÁSTICO 
Para condições de colheita úmidas ou em culturas como soja, arroz, lentilha  
e feijão, as sapatas de poli guiam a barra de corte sobre o solo e reduzem a 
probabilidade de acúmulo de lama ou terra. Opcional para as plataformas  
Série D e standard na Série FD

SAPATAS MOLDADAS POR COMPRESSÃO
Reduz o desgaste na barra de corte e pode melhorar o desempenho no campo  
da plataforma em algumas condições de colheita. Opcional na Série FD  
e standard na Série D

SEM FIM TRANSVERSAL SUPERIOR
Acoplado acima das esteiras, o sem fim transversal melhora a alimentação ao 
centro da plataforma em condições de culturas muito pesadas. Ideal para culturas 
com volume muito alto como canola, aveia, mostarda ou outras culturas altas, 
espessas e de difícil alimentação.

DEDOS CURTOS
Dedos curtos montados diretamente na barra de corte para melhorar  
o desempenho do corte em condições severas, culturas pegajosas como semente 
de capim ou feijão, que precisam de um corte rente ao solo. Opcional para  
a Série D e não é disponível para todos os tamanhos.
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ESPECIFICAÇÕES DO ADAPTADOR DE COLHEITADEIRA CA25
Esteira central Caracol alimentador

Tamanho 2000 mm de largura 1660 mm de largura

Peso Aproximado 930 kg, varia de acordo com o modelo de colheitadeira

Tipo  Tecido de poliéster revestido de 
borracha com aletas, acionamento 
hidráulico (reversível).

Caracol flutuante, acionamento mecânico (reversível), 
dedos retráteis removíveis com retração total quando 
revertido.

Velocidade 107-122 m/min 150 RPM, varia de acordo com o modelo de colheitadeira

Flutuação da plataforma: Tipo/ Alcance 
vertical/Alcance Lateral (inclinação)

2 pares de molas espirais, ajuste independente (um ponto em cada lado do adaptador), trava 
para transporte / 178 mm / 4.8 graus

Disponível para a maioria dos modelos de colheitadeiras atuais.

PARA MAIS DETALHES VISITE MACDON.
COM OU CONSULTE SEU 
CONCESSIONÁRIO MACDON 

Plataformas de esteira Série D pode ser montada nas 
ceifadoras auto propelidas MacDon Série M para 
necessidades de ceifa e enleiramento. Kits hidráulicos 
e de montagem talvez sejam necessários. Por favor 
consulte seu concessionário para detalhes.

Para as últimas novidades e mudanças de 
especificação, consulte macdon.com para detalhes.

ESPECIFICAÇÕES DA FLEXDRAPER® FD75
Tamanho 9,1 m (30 pés) 10,6 m (35 pés) 12,2 m (40 pés) 13,7 m (45 pés)

Peso* - Uma caixa de navalhas com o 
adaptador de colheitadeiras CA25

3060 kg 3251 kg - -

Peso* - Duas caixas de navalhas com o 
adaptador de colheitadeiras CA25

- - 3533 kg 3728 kg

Navalhas: Tipo / Acionamento / Velocidade 
/ Dedos

Uma ou duas caixas de navalhas/Hidráulico, Caixa(s) de navalhas fechada em banho de óleo com projeto MacDon/1050 a 1400 CPM (ciclos por minuto), variando conforme 
o tamanho da plataforma/ Pontiagudo DHT (duplo tratamento térmico),forte, perfil resistente à lama

Molinete: Tipo / Acionamento / Velocidade 
/ Dedos

Molinete recolhedor Modelo PR15, 2-peças (duplo), desenho flip-over, controle dos dedos com guia excêntrico/Hidráulico/0 a 67 RPM variando conforme  
o modelo de colheitadeira/ 279 mm de comprimento, resistente a desgaste plástico HD (Heavy Duty), 152 mm de espaçamento

Esteira: Tipo / Acionamento / Velocidade 1057 mm de largura, reversível 680 g/m2, revestida de borracha, Guia V duplo com tração, Vedação integral da extremidade / Hidráulico / 0 a 141 m/min

Características Padrão Adaptável a maioria das colheitadeiras atuais, avanço e recuo hidráulico do molinete, inclinação do ângulo de ataque da plataforma hidráulico, Sapatas 
deslizantes de plástico, controle automático de altura com indicador de ângulo da plataforma e de pressão

Opcionais para instalação no campo Sem fim transversal superior recomendado para culturas altas e espessas, rodas estabilizadoras, kit de transporte lento e outros kits opcionais especiais

*Observe: Todos os pesos listados são aproximados e variam em função da configuração da plataforma. Confira com seu concessionário para classificação da colheitadeira.  
Pesos incluem o adaptador para colheitadeiras CA25. O CA25 pesa aproximadamente 903 kg; este número varia de acordo com o modelo de colheitadeira..

ESPECIFICAÇÕES DA PLATAFORMA DE ESTEIRA D65
Tamanho 7,6 m (25 pés) 9,1 m (30 pés) 10,6 m (35 pés) 12,2 m (40 pés) 13,7 m (45 pés)

Peso* - Uma caixa de navalhas com o adaptador de 
colheitadeiras CA25

2590 kg 2911 kg 3111 kg - -

Peso* - Duas caixas de navalhas com o adaptador de 
colheitadeiras CA25

- - - 3523 kg 3641 kg

Navalhas: Tipo / Acionamento / Velocidade Uma ou duas caixas de navalhas (dependendo do tamanho e aplicação) / Hidráulico, Caixa(s) de oscilação fechada em banho de óleo  
com projeto MacDon / Varia de acordo com o tamanho da colheitadeira, velocidade de ciclo rápido para plataformas pequenas  
ou duas caixas de navalhas

Molinete: Tipo / Acionamento / Velocidade / Dedos Molinete recolhedor Modelo PR15, 5 ou 6 barras, 2-peças (duplo) ou 1-peça (simples), desenho flip-over, controle dos dedos com guia 
excêntrico / Hidráulico / Ceifador auto propelido 0 a 85 RPM, colheitadeira 0 a 67 RPM (varia dependendo do model de colheitadeira) / 
plástico HD (Heavy Duty), 152 mm de espaçamento, 279 mm de comprimento

Esteira: Tipo / Acionamento / Velocidade / Distribuição 1057 mm de largura, reversível 680 g/m2 revestida de borracha, Guia V duplo com tração, Vedação integral da extremidade / Hidráulico / 
Colheitadeira 0 a 141 m/min / Deslocamento do deck mecânico ou hidráulico (somente ceifador auto propelido), largura da abertura  
1539 mm a 1948 mm

Opcionais para instalação no campo Kits personalizados para requerimento de culturas, terreno, estrada e colheita: rodas estabilizadoras, pacote de transporte,  
sem fim transversal superior, inclinação hidráulica de ângulo de ataque (padrão em algumas configurações), sapatas deslizantes de plástico

*Observe: Todos os pesos listados são aproximados e variam de acordo com as configurações da plataforma. Confira com seu concessionário para classificação da colheitadeira.



As marcas dos productos são trademarks dos respectivos fabricantes e/ou distribuidores. Preços, especificações e opçionais pode mudar sem aviso prévio.  
Produtos sujeitos a disponibilidade. As caracterísiticas dos productos podem incluir opcionais disponíveis. MD-0021C Part #147549.


