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INFORMAÇÃO CORPORATIVA

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street  
Winnipeg, Manitoba, Canada R3J 3S3 
t. (204) 885-5590  f. (204) 832-7749

MacDon, Inc.  
10708 North Pomona Avenue 
Kansas City, Missouri, United States 64153-1924 
t. (816) 891-7313  f. (816) 891-7323

MacDon Australia Pty. Ltd. 
A.C.N. 079 393 721  
P.O. Box 103 Somerton, Victoria, Australia 3062 
54 National Boulevard, Campbellfield, Victoria, Australia 3061 
t. +61 3 8301 1911  f. +61 3 8301 1912

MacDon Brasil Agribusiness Ltda. 
Rua Grã Nicco, 113, sala 202, B. 02 
Mossunguê, Curitiba, Paraná 
Brasil CEP 81200-200   
t. +55-41-2101-1713  f. +55-41-2101-1699

LLC MacDon Russia Ltd.  
123317 Moscow, Russia 
10 Presnenskaya nab, Block C 
Floor 5, Office No. 534, Regus Business Centre 
t. +7 495 775 6971  f. +7 495 967 7600

MacDon Europe GmbH 
Hagenauer Strasse 59 
65203 Wiesbaden 
Germany

Siga nos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

Desempenho de Colheita 
A MacDon é líder mundial em tecnologia, inovação e produção de equipamentos de colheita de alto desempenho. 
Nossos produtos são distribuídos e tem assistência ao redor mundo através de nossos escritórios no Canadá, Estados 
Unidos, Austrália, Rússia, Brasil e Europa. Nossa busca incansável por melhorias é impulsionada pelo desejo de fazer 
uma colheita mais fácil e mais produtiva para os agricultores. 

Nós trabalhamos diretamente com produtores e prestadores de serviço como você para projetar, desenvolver e testar 
nossas máquinas nas condições mais desafiadoras de colheita ao redor do mundo. Esta é nossa maneira de garantir 
que seu equipamento produzido pela MacDon vai entregar um desempenho de colheita livre de preocupações. Nós nos 
orgulhamos de nossa reputação mundial de excelência e levamos a sério nossa posição de Especialistas em Colheita, 
pois no final do dia, nossos equipamentos estão colhendo as culturas que ajudam os produtores a alimentar o mundo. 

Matriz da MacDon  
& Fábrica 

Escritórios da MacDon

Produtos da MacDon  
são vendidos
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A história do Desempenho de Colheita 

A Killbery produz uma das primeiras ceifadoras auto propelidas da América do  
Norte sob o nome de “Grain-Saver” (poupadora de grãos). 1951

A MacDon começa como Killbery Industries Ltd., especializando-se em  
pulverizadores e outros equipamentos agrícolas.1949

A MacDon estabelece a rede de concessionários nos Estados Unidos. 1986

Joe MacDonald compra a Killbery Industries Ltd., o nome foi alterado  
para MacDon Industries Ltd. em 1975.1971

Em 1º de novembro, a MacDon celebra sua máquina número 100.000 na  
linha de montagem, uma ceifadora auto propelida MacDon 9300

A MacDon Inc. é inaugurada em Kansas City, Missouri, EUA.
1996

A plataforma de corte para colheitadeiras da MacDon é introduzida no mercado,  
esta é a primeira plataforma de corte de esteira para colheitadeiras da MacDon. 1988

PERFIL CORPORATIVO
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LLC MacDon Russia Ltd. é inaugurada em Moscou, Rússia. 2008

A MacDon introduz a FlexDraper® ao mercado.

É a primeira plataforma de corte de esteira flexível para colheitadeiras do mercado.2003

Abertura da MacDon Brasil Agribusiness Ltda.

Escritório em Curitiba, Paraná, Brasil. 2014

A MacDon adquire a Westward Parts Services Ltd.2012

A MacDon Europe GmbH é estabelecida em Frankfurt, Alemanha. 2017

A MacDon Enterprises, Inc. abre em Madison, Wisconsin, EUA.
Centro de distribuição de Peças abre em Winnipeg, Manitoba, Canadá.
Abertura do centro de distribuição de peças da MacDon Austrália. 

2015

MacDon Australia Pty. Ltd. abre em Melbourne, Austrália. 1997
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Produzida do zero 
Todo equipamento MacDon é projetado e produzido em nosso quartel general em 

Winnipeg, Manitoba, Canadá. Esta operação inclui instalações para os departamentos  

de Pesquisa & Desenvolvimento, Engenharia, Controle de Qualidade, Peças, Produção e 

Suporte ao Produto. A MacDon combina quase 70 anos de experiência com as últimas 

tecnologias e técnicas de produção incluindo: Corte a laser CNC (comando numérico 

computadorizado), Torno CNC, Robótica e uma das maiores estruturas de pintura a pó  

da América do Norte. É deste local que nós fornecemos equipamentos ao concessionários 

e clientes ao redor do mundo.

Winnipeg, Canada 
A. Centro de Distribuição de Peças

B. Armazém

C. Escritório Central

D. Suporte ao Produto

E. Produção/Linha de Montagem da 680

F. Instalações de pintura a pó

G. Escritórios de contabilidade

H. Escritórios de Crédito & Marketing 

I. Linha de montagem da 590

J. Engenharia e Pesquisa & Desenvolvimento

K. Centro de (Expedição) Logística 

Murray Park Rd.

Saskatchewan Ave.
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Pintura a pó

PERFIL CORPORATIVO
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Fabricação

Montagem

Solda
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Inovação no campo 
Nosso objetivo é construir máquinas confiáveis que façam uma colheita mais fácil e mais 
produtiva. É por isso que trabalhamos diretamente com produtores e prestadores de 
serviço nas condições mais severas do mundo real. É nossa relação com essas pessoas 
que guiam a MacDon a ser pioneira na indústria com inovações como a FlexDraper®. 

Em reconhecimento a criatividade e energia que a equipe de engenheiros da MacDon 
traz para o trabalho todos os dias em seus esforços para criar um equipamento 
melhor, a MacDon já ganhou seis prêmios AE50 desde 2004. 

PERFIL CORPORATIVO

2004
FlexDraper 974

2007
Ceifadora Série M

2007
FlexDraper FD70
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2008
Ceifadora de disco  

de arrasto R80

2016
Ceifadoras de disco  
de arrasto Série R1

2012
Ceifadora de disco  

de arrasto R85
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CEIFADORAS AUTO PROPELIDAS & PLATAFORMAS

Ceifadoras auto propelidas Série M
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A

B

Desempenho marcante da ceifadora  
auto propelida.
A MacDon continua nossa tradição de velocidade e inovação no desempenho das 
ceifadoras, nós conseguimos suprir todas as necessidades da sua ceifadora. A troca 
rápida de plataforma leva você das esteiras, para disco, para caracol. E graças a 
patenteada tecnologia Dual Direction®, você irá das velocidades de trabalho de  
até 26km/h para velocidades de estrada de até 37km/h. O conforto é uma das 
características da MacDon, que junto a sua confiabilidade irá manter você cortando  
o dia todo, colheita após colheita.

MOTOR TIER 4 SEM COMPROMETER 
Potência: Com 155 HP ajustados para desempenho capaz de lidar  

com cargas inconstantes nas condições não ideais de colheita.

Melhor economia de combustível: Um altamente eficiente motor com fluido de 

escape diesel (DEF) de consumo de até 3% do combustível. Nosso tanque do DEF 

foi dimensionado para prover até 75 horas de uso entre abastecimentos.

Confiabilidade comprovada: Um comprovado motor Cummins turbinado entrega 

um desempenho confiável em que você pode contar.

Mais Simples: Nosso motor Tier 4 diesel não possui nenhum filtro de particular 

diesel (DPF) fazendo este um sistema Tier 4 de baixa manutenção.  

Mais silencioso: Nosso novo motor Tier 4 roda suave e silenciosamente.

5 ANOS (3.000 HORAS) DE GARANTIA PARA COMPONENTES TIER 4 
Nossa garantia de 5 anos (3.000 horas) para peças e serviços sobre componentes 

cobre: Escapamento e fiação relacionada, tubulação pós tratamento, abraçadeiras, 

o sistema DEF e Intercooler. 

TRABALHO REFRIGERADO 
Novos e maiores radiador e ventilador mantém tudo refrigerado debaixo do capô, 

aumentando a eficiência do motor e reduzindo o consumo de combustível. O radiador 

de óleo reduz o esforço do sistema melhorando a confiabilidade a longo prazo.

Ceifadoras auto propelidas Série M

A

B
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CEIFADORAS & PLATAFORMAS DE CORTE

C

D
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MAIS RÁPIDO DENTRO E ENTRE LAVOURAS 
Graças ao patenteado Sistema Dual Direction® da MacDon, você pode mudar para modo estrada em segundos e rodar 

a velocidades de até 37 km/h. Na maioria dos casos, não há necessidade de desacoplar a plataforma, economizando 

tempo e trabalho quando mudando de lavoura para lavoura. Plataformas largas de esteira Série D podem ser 

facilmente transportadas com as Ceifadoras da MacDon usando nosso sistema de Rodas Carrinho. As Rodas  

Carrinho também permitem você rebocar sua plataforma de esteiras Série D usando sua Camionete. De qualquer 

maneira, você estará gastando bem menos tempo transportando e mais tempo cortando.

EXCEPCIONAL ALTURA DE TRABALHO 
O chassis da Série M possui uma ampla distância entre eixos e uma abertura ampla e sem  

obstruções de 1160 mm abaixo do chassis, ideal para cortar culturas pesadas e volumosas.

AUMENTO DE CONFORTO SIGNIFICA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE 
A cabine Ultra Glide® da MacDon possui amortecedores a gás independentes em seus quatro cantos, com  

sistema de estabilização para prover a operação mais suave que você já teve em uma ceifadora. O projeto da 

cabine avançada e com vidros curvos provêm uma inigualada visibilidade da barra de corte e das condições da 

lavoura. O projeto ergonômico da cabine é ideal para o conforto e controle do operador, reduzindo a fadiga e 

permitindo você cortar o dia todo .

MAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE 
O acoplamento central hidráulico e giroflex acompanham todas as ceifadoras M155E4. O acoplamento hidráulico  

permite ajustes em movimento de ângulo de ataque durante a colheita, permitindo que você se adapte 

instantaneamente as mudanças de condição da lavoura para otimizar o desempenho.

C

D

E

E

E

F
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O CONTROLE DE CORTE DO GERENCIADOR DE COLHEITA PRÓ 
As ceifadoras Série M vem com monitoramento completamente computadorizado e sistema de controle da 

plataforma, provendo leituras em tempo real do desempenho da plataforma e outras informações críticas.  

Você desfrutará de um controle simples, intuitivo da sua plataforma ao alcance de seus dedos.

SEM PARADAS  
O reversor hidráulico da plataforma, opcional da MacDon, permite você facilmente remover qualquer bucha que 

por ventura tenha ocorrido na sua plataforma de caracol ou reverter as navalhas de sua plataforma de esteiras 

sem deixar o conforto do assento do operador. 

FÁCIL MANUTENÇÃO 
Todos os pontos de manutenção regulares do motor e sistema hidráulico estão facilmente ao seu alcance  

graças ao patenteado sistema de deque deslocável. Os radiadores são facilmente deslocados para fora para  

uma limpeza mais rápida e suas ferramentas podem ser armazenadas pertinho na grande caixa de ferramentas 

de fácil acesso. 

G

G

H
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CEIFADORAS & PLATAFORMAS DE CORTE
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Plataformas de corte de esteira série D (Ceifadoras)

CEIFADORAS & PLATAFORMAS DE CORTE
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Quando as coisas ficam difíceis,  
o difícil nós cortamos.
Culturas com baixa inserção de vagens, emaranhadas, acamadas ou caídas. Seja qual for a 

situação, as plataformas de esteira Série D da MacDon tem um desempenho marcante de 

colheita. Corte direto ou enleiramento, a Série D é a verdadeira solução multi colheita, perfeita 

para colheita de cereais, oleaginosas, gramíneas ou feijões. Com o condicionador de forragens 

HC10 da MacDon, esta plataforma de esteira aguenta 30 pés de culturas para feno ou forragem 

em uma passada. Esta atitude “Podemos Fazer” entregue pela confiabilidade e desempenho da 

MacDon é a razão pela qual as plataformas de esteiras da MacDon se encaixam perfeitamente 

na maioria das operações de hoje em dia.

B

C

A SURPREENDENTE DESEMPENHO DO MOLINETE 
O molinete recolhedor patenteado da MacDon foi engenhado para entregar um desempenho 

excepcional. O movimento único do nosso molinete recolhe e gentilmente posiciona a cultura 

sobre as esteiras. Contando com 4 ajustes de posição do excêntrico, ajuste de ângulo de ataque 

e posicionamento horizontal, este molinete pode ser ajustado para atender aos desafios mais 

árduos de colheita.

TECNOLOGIA AVANÇADA DE ESTEIRAS 
O Sistema de esteiras da MacDon possui componentes de acionamento de alta resistência, 

desenvolvidos para lidar com as cargas mais pesadas de cultura. Motores com alta capacidade e 

costelas de carboneto de tungstênio em um rolo de acionamento de aço provê um grande poder 

de transporte. Os guias “V” duplos mantêm as esteiras tracionadas perfeitamente e fazem elas 

revertíveis para o dobro de vida útil. 

UM CORTE RENTE O TEMPO TODO 
A patenteada barra de corte em forma de “C” da MacDon com perfil baixo permite corte ao nível 

do solo mais baixo e consistente de suas lavouras. Apresentando a comprovada e confiável 

caixa de navalhas da MacDon, o sistema hidráulico independente te dá mais controle, com 

reversão de navalhas opcional e controle de velocidade de navalhas de série, que você pode 

ajustar mesmo durante a operação para corresponder as condições de colheita. 

A B

FLUXO DA CULTURA

DEDOS DO 
MOLINETE 

RECOLHEDOR 
RELAXADOS

DEDOS DO 
MOLINETE 
RECOLHEDOR 
PRONTOS

C
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D EXCELENTE PARA FENO E FORRAGEM (A SOLUÇÃO MULTICULTURAS) 

O condicionador de forragens HC10 opcional da MacDon transforma uma plataforma Série D em uma máquina  

de feno e forragens de alto desempenho. Adicione o opcional de linha dupla da MacDon para enleirar até três 

passadas da plataforma em uma única leira. Isto se traduz em uma economia de tempo e combustível 

significantes. 

MAIS OPCIONAIS DE DESEMPENHO 

Sem fim transversal superior: Acoplado sobre as esteiras, o sem fim transversal melhora a  

alimentação das culturas para o centro em condições pesadas, espessas e de alto volume. 

Sapatas deslizantes da barra de corte: Para condições úmidas de colheita com solos macios,  

estas sapatas de polietileno guiam a barra de corte sobre o terreno diminuindo o acúmulo de palha e terra. 

Dedos curtos: Os dedos curtos são montados diretamente sobre a barra de corte para melhorar o desempenho 

do corte em condições severas, culturas fibrosas e culturas que precisam de um corte próximo ao chão. 

E

CEIFADORAS & PLATAFORMAS DE CORTE

D

E
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Plataformas de corte de discos rotativos Série R

CEIFADORAS & PLATAFORMAS DE CORTE
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Faça feno!
Quando se trata de plataformas de disco rotativo tudo se trata de velocidade, precisão e durabilidade. Isto é 
exatamente o que você tem com as plataformas de disco rotativo Série R da MacDon. Corte alfafa em até 26 km/h, 
corte 3,6 m de grama do Sudão ou forrageiras de inverno de 50 ton/ha. Nosso chassis robusto e impressionante 
sistema de flutuação por molas permite você operar sua máquina tão rápido por sobre terrenos irregulares enquanto 
mantem um corte consistente e limpo. Adicionando o sistema de linha dupla da MacDon você pode colocar até 14,6 m 
de cultura bem condicionada em uma simples leira, combinando três linhas de 4,9 m. Tudo junto, este é o desempenho 
da MacDon que você pode contar para terminar o trabalho em tempo recorde.

CORTE LIMPO 
A chave para um corte limpo do disco é parear um ângulo plano da barra de corte com um perfil baixo, a R85 foi 
projetada com ambas. Combinada com um chassis robusto e um excelente sistema de flutuação, esta máquina 
pode se deslocar rápido por terrenos acidentados e irregulares enquanto mantém um consistente corte limpo.

3 ANOS DE GARANTIA DA BARRA DE CORTE 
Nossa barra de corte é protegida pela garantia de 3 anos da MacDon. Esta é nossa maneira de garantir um 
desempenho de colheita livre de preocupações.

CAPACIDADE E MANEJO DA CULTURA APRIMORADOS 
Os discos da R85 trabalham em um padrão de rotação otimizado. Os 5 fluxos internos de cultura promovem  
uma melhor alimentação ao condicionador em culturas espessas e emaranhadas. Trabalhando juntamente ao 
acelerador de cultura e um eficiente caracol, significa uma séria capacidade de corte e uma formação melhorada 
das leiras em condições árduas e de culturas de alto volume.

CONDICIONAMENTO SÉRIO 
As plataformas de corte Série R são equipadas com abas largas de aço nos rolos de aço (3000 mm).  
Estes rolos largos aumentam o contato com a cultura, melhorando o desempenho da compressão e garantindo 
um condicionamento completo da haste da planta. Estes rolos condicionadores também possuem uma barra 
em forma de “N” que puxam mais agressivamente a cultura para longe dos discos de corte ajudando na 
capacidade total.

A

B
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D
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FEITAS RESISTENTES PARA DURAR 
Nossos engenheiros têm aumentado substancialmente a resistência do chassis das 

plataformas de corte Série R certificando que a ligação superior, braços inferiores de  

levante e todas as peças da plataforma estejam ancoradas ou parafusadas em 

componentes robustos do chassis. O revestimento substituível dos capôs de acesso  

ajudam a reduzir o dano na cobertura externa para melhorar o valor de revenda.

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA 
Cada disco na barra de corte da Série R possui um pino fusível. Este pino é projetado para 

quebrar em caso de o disco entrar em contato com um objeto grande o suficiente para parar o 

seu movimento, prevenindo qualquer dano sério a barra de corte. O pino pode ser substituído 

no campo permitindo o operador voltar rapidamente ao trabalho.

MANUTENÇÃO FÁCIL  
Os operadores irão apreciar os baixos requerimentos de manutenção. Nosso sistema  

de disco possui menos peças móveis do que projetos de acionamento mecânico e 

engraxamentos acontecem em intervalos de 25 – 50 horas.

ACOPLAMENTO DE LINHA DUPLA 
O opcional de linha dupla da MacDon permite você coloca até 14,6 m de corte da cultura 

em uma simples leira através da combinação de três 4,9 m de leiras condicionadas. Ideal 

para as grandes forrageiras de hoje em dia, adicionando este opcional pode se traduzir em 

uma significante economia de tem e de combustível no campo.

CEIFADORAS & PLATAFORMAS DE CORTE



2322 | Linha Completa MacDon

ESPECIFICAÇÕES PÁGINA 46



2524 | Linha Completa MacDon

Plataformas de corte de disco rotativo Série A

CEIFADORAS & PLATAFORMAS DE CORTE
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B

Usada, testada e desempenho verdadeiro.       
Um corte limpo, fluxo suave e condicionamento excelente, isto é o que recebe das plataformas de caracol Série A. 

Como todas os equipamentos de colheita da MacDon, nossa Série A é projetada para atuar em condições árduas 

enquanto provê uma excepcional durabilidade. Da barra de corte extra resistente ao suporte fundido da caixa de 

navalhas duplas e dos componentes internos robustos de acionamento das navalhas, a Série A é um equipamento  

de qualidade comercial que grandes produtores confiam para entregar um desempenho de colheita e confiabilidade.

FEITA RESISTENTE PARA UM CORTE LIMPO 
Nós fizemos a barra de corte extremamente reforçada com seu perfil em forma de “Z” e reforços retangulares. Com 

um suporte fundido para as duas caixas de navalhas e componentes internos robustos do sistema de acionamento 

das navalhas, a Série A entrega um corte limpo consistente em uma ampla gama de condições de colheita.

FLUXO SUAVE DA CULTURA 
Ajustes durante operação do acionamento hidráulico do molinete, navalhas, caracol e condicionador permitem ao 

operador ter controle completo de todos os aspectos do corte do feno ou forragem do banco do operador. O fluxo 

da cultura acontece suavemente, mesmo em condições adversas graças a combinação do projeto da bandeja de 

alimentação, pás de alimentação progressiva e arranjo das barras raspadoras..

CONDICIONAMENTO SÉRIO 
As plataformas de caracol Série A são equipadas com largos rolos condicionadores para aumentar o contato com 

as plantas, melhorando o desempenho da compressão e assegurando o condicionamento de toda a haste da 

planta. O projeto dos rolos com contato aço com aço ajuda a manter as folhas nas plantas, o que é importante 

para altos valores de proteína e fazer alimento de alta qualidade.

ACOPLAMENTO DE LINHA DUPLA 
O acoplamento de linha dupla (DWA) da MacDon permite você colocar até 16,45 m de corte de cultura em uma 

simples leira através da combinação de três 5,5 m leiras condicionadas. Ideal para as grandes forrageiras de hoje. 

Adicionando este opcional pode se traduzir em uma significante economia de tem e de combustível no campo. 

ESPECIFICAÇÕES PÁGINA  46
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Plataformas de esteiras D1 & FD1

PLATAFORMAS DE CORTE PARA COLHEITADEIRAS
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Qualquer cultura. Qualquer condição. Qualquer colheitadeira.
A maioria das plataformas de corte de colheitadeiras trabalham bem em condições perfeitas de colheita, mas quando foi a 

última vez que você teve condições perfeitas? A MacDon FlexDraper® e as plataformas de corte de esteiras são projetadas 

para maximizar a produtividade nas condições mais desafiadores de colheita, do nosso Sistema de Flutuação Ativa que 

mantem nossa plataforma de corte realmente no chão o tempo todos ao excepcional desempenho do nosso molinete. 

Disponível nos tamanhos de até 45 pés (13,7 m), as plataformas de orte de esteira para colheitadeiras são produzidas 

robustas para entregar um desempenho de colheita sem preocupações em qualquer cultura, qualquer condição, em 

qualquer colheitadeira.

A SISTEMA DE FLUTUAÇÃO ATIVA 
O Sistema de Flutuação Ativa da MacDon reage instantaneamente às mudanças de condição do terreno. Esta resposta 

imediata de flutuação significa que você pode cortar extremamente próximo ao chão sem empurrar terra. Dois jogos de 

molas espirais no Módulo de Flutuação FM100 suportam até 97% do peso da plataforma. A resposta instantânea de 

flutuação provê 4,8 graus de flutuação lateral e 178 mm de flutuação vertical independente do alimentador da 

colheitadeira. O Sistema de Flutuação Ativa da MacDon mantém nossa plataforma realmente no chão para um corte 

preciso e homogêneo o tempo todo.

 INTERCAMBIALIDADE ENTRE COLHEITADEIRAS 
Graças ao FM100, as plataformas de esteiras da MacDon são projetadas para 
encaixar na maioria das grandes marcas de colheitadeiras com um facilmente 
instalável pacote complementar.Esta compatibilidade multimarcas que seu 
investimento irá manter seu valor até que seja hora de atualizar sua plataforma.

Módulo de Flutuação FM100

A
Resposta instantânea 

de flutuação

1

2

FLUTUAÇÃO LATERAL & VERTICAL

TAMANHO DA PLATAFORMA FLUTUAÇÃO LATERAL (1) FLUTUAÇÃO VERTICAL (2)

9.1 m (30') @ 4.8° = 411 mm (16") 178 mm (7")

10.7 m (35') @ 4.8° = 505 mm (20") 178 mm (7")

12.2 m (40') @ 4.8° = 549 mm (21.5") 178 mm (7")

13.7 m (45') @ 4.8° = 617 mm (24") 178 mm (7")
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FLUXO ATIVO DE CULTURA 
Atualizando de uma plataforma de corte tradicional de caracol para uma plataforma de 

esteira MacDon aumenta produtividade durante a colheita. O fluxo ativo de cultura 

gentilmente posiciona a cultura sobre as esteiras laterais com as pontas primeiro e 

rapidamente move para a esteira central, onde é direcionada para o alimentador da 

colheitadeira. A alimentação com pontas primeiro promove um pico de eficiência da 

colheitadeira, economizando combustível, melhorando a debulha, criando uma melhor 

distribuição de palhas e permitindo uma colheita mais produtiva de maneira geral. Por 

este método de colheita ser mais eficiente em condições úmidas e orvalhadas, você pode 

começar sua colheita mais cedo e terminar mais tarde. 

B

D INCRÍVEL DESEMPENHO DE MOLINETE 
Ao contrário de outras plataformas, o movimento de nosso molinete recolhedor 

reforçado recolhe a cultura e gentilmente a posiciona sobre as esteiras. O molinete 

possui um excêntrico moldado exclusivamente que permite 

aos dedos irem abaixo das culturas acamadas e levantá-las 

antes de serem cortadas. Junto ao controle de ângulo de 

ataque, que hidraulicamente muda o ângulo das navalhas 

de dentro da cabine e posicionamento horizontal do 

molinete nossa plataforma pode reduzir ou eliminar a 

necessidade de dedos levantadores. 

FLUXO DA CULTURA

FLUXO DA CULTURA

Esteiras Laterais 

1057 mm Largura

Esteira Central 

2000 mm Largura

Pontas primeiro para a colheitadeira

D

C ALIMENTAÇÃO OTIMIZADA PARA GRANDE CAPACIDADE  
O Tambor de Dedos Retráteis (RTD) do FM100 foi projetado para maximizar a 

alimentação da cultura. Dedos longos 154 mm e com tempo ajustável, 

agressivamente puxa culturas de alto volume. A abertura de entrada de cultura pode 

ser adaptada para combinar com o específico alimentador da colheitadeira.

PLATAFORMAS PARA COLHEITADEIRAS
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B
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CONTROLE EM TEMPO REAL  
O controle automático de altura permite ao operador escolher a pressão de solo, altura de corte 

e ângulo de ataque, tudo direto do assento de operação. Quando usado com as Rodas 

Estabilizadoras opcionais, permite o corte automático em alturas de 30 a 560 mm.

E

F

SOLUÇÃO DE COLHEITA MULTICULTURAS 
As plataformas de corte MacDon Série D1 e FD1 são as verdadeiras plataformas multicultura 

que são capazes de cortar cereais, oleaginosas, feijões – quase qualquer cultura em 

qualquer condição. A FlexDraper® FD1 muda facilmente de flexível para rígida em uma 

rápida mudança de alavanca, provendo a você mais avançada flexibilidade de ir de uma 

cultura para outra. Qualquer cultura, qualquer condição, as plataformas de corte de esteira 

MacDon são a última atualização de desempenho para sua colheitadeira.

SEM FIM TRANSVERSAL SUPERIOR DO TAMANHO DA PLATAFORMA DE CORTE  
O sem fim transversal superior opcional é acoplado em frente ao chassis e percorre toda a 

largura da plataforma de corte, em tamanhos de 25 pés até 40 pés. O sem fim transversal 

superior ajuda a mover culturas volumosas, pesadas e emaranhadas como colza, canola e 

ervilha ao centro da plataforma de corte para uma alimentação suave.

G

6°6°6°

Altura de corte sem as sapatas 

 30-55 mm (1-2")   

Altura de corte com as sapatas

 40-140 mm (1.5-5.5")  

Altura de corte com Rodas Estabilizadoras

120-560 mm (4.75-22")  

UM CORTE BAIXO CONSISTENTE 
A barra de corte patenteada da MacDon e forma de “C” e de perfil baixo permite o corte  

ao nível do chão para o mais consistente corte baixo da sua lavoura. Possui um robusto 

acionamento de navalhas e ângulo de ataque controlado da cabine, este sistema de corte 

permite você corresponder a qualquer condição de colheita. As sapatas ultra lisas da barra 

de corte que entram em contato com o solo ajuda nossa plataforma a deslizar ao longo do 

terreno para um corte suave e baixo o tempo todo. 

H

F

H

G

E

PLATAFORMAS PARA COLHEITADEIRAS
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PLATAFORMAS DE CORTE PARA COLHEITADEIRAS
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FlexDraper® Série FD1

ESPECIFICAÇÕES PÁGINA  42

PLATAFORMA DE CORTE PARA COLHEITADEIRAS
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A

Copiamento de solo como nunca visto
Com o sistema Flex-Float TechnologyTM da MacDon as FlexDrapers Série FD1 continuam a avançar em inovação de colheita. A vantagem flex vem da relação fixa 

entre a barra de corte e molinete, que mantem uma pequena distância os dedos do molinete e a barra de corte enquanto o Sistema de Flutuação Ativa permite 

resposta instantânea de flutuação lateral e vertical sobre terrenos ondulados e desiguais. O resto de nossa tecnologia Flex-Float TechnologyTM é uma 

alimentação suave, consistente e com pontas primeiro que impulsionam significantemente a produtividade de sua colheitadeira. 

PEQUENA RELAÇÃO BARRA DE CORTE-MOLINETE 
A FlexDraper® FD da MacDon possui uma relação fixa entre a 

barra de corte e o molinete. Uma pequena distância entre os 

dedos do molinete e a barra de corte é mantida o tempo 

todo, mesmo quando completamente flexionada, 

garantindo uma consistente alimentação de pontas primeiro 

da cultura ao longo de toda a largura de nossa FlexDraper®. 

SISTEMA DE FLUTUAÇÃO ATIVA 
O Sistema de Flutuação Ativa da MacDon reage instantaneamente as mudanças de condição de 

solo. Esta resposta imediata de flutuação significa que você pode cortar extremamente próximo 

ao chão sem empurrar terra. Dois jogos de molas espirais no Módulo de Flutuação FM100 suporta 

até 97% do peso da plataforma. Esta flutuação instantânea prove 4,8 

graus de flutuação lateral e 178 mm de flutuação vertical independente 

do alimentador da colheitadeira. O Sistema de Flutuação Ativa da 

MacDon mantém nossa plataforma verdadeiramente no chão 

para um corte limpo e uniforma o tempo todo.

DESEMPENHO DO MOLINETE 
Ao contrário de outras plataformas de corte, o movimento de  

nosso molinete recolhedor reforçado recolhe a cultura e gentilmente 

a posiciona sobre as esteiras. O molinete possui um excêntrico 

moldado exclusivamente que permite aos dedos irem abaixo das 

culturas acamadas e levantá-las antes de serem cortadas. Junto ao 

controle de ângulo de ataque, que hidraulicamente muda o ângulo 

das navalhas de dentro da cabine e posicionamento horizontal do 

molinete nossa plataforma de corte pode reduzir ou eliminar a 

necessidade de dedos levantadores.

O VERDADEIRO COPIAMENTO DE SOLO 
 A FlexDraper® FD1 da MacDon é uma plataforma de corte flexível em três seções com 

molinete bipartido. Isto permite que o chassis inteiro da plataforma de corte, barra de corte 

e molinete sigam os contornos do terreno como uma unidade, flexionando até 245 mm nas 

duas pontas, enquanto mantêm uma pequena relação barra de corte-molinete. Este 

projeto único de três seções permite a FlexDraper® FD1 entregar a colheitadeira uma 

alimentação suave, consistente e com pontas primeiro, mesmo completamente flexionada.

C

B FLUXO DA CULTURA

D
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PLATAFORMAS DE CORTE PARA COLHEITADEIRA

Plataformas recolhedoras PW8
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A

B

C

Regule e esqueça. 
Nossos engenheiros trabalharam duro para simplificar ao máximo a operação da PW8. Da fácil 
instalação às inovações para economizar tempo, tudo soma para um desempenho de colheita que você 
pode contar. As plataformas recolhedoras PW8 da MacDon são as escolhas mais sábias do mercado.

CAPACIDADE SÉRIA DE RECOLHIMENTO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE CULTURA  
O reforçado tudo do sem fim e uma robusta corrente de acionamento permitem a PW8 a facilmente 
manejar altas cargas. Motores hidráulicos acionam os dois deques das esteiras independentemente. 
As esteiras são mantidas alinhadas através do patenteado sistema de tracionamento de rolo com 
canal para guia V da MacDon. Juntos estes sistemas permitem que a PW8 processar facilmente as 
mais pesadas leiras.

CONTROLE EM MOVIMENTO 
A PW8 trabalha com o sistema automático de controle e altura e inclinação latera da colheitadeira.

AJUSTES SIMPLES 
Um sistema de tensionamento de esteira simples, indicadores de tensão bem visíveis  
e todas as ferragens métricas permitem os ajustes serem feitos como um raio.

DESEMPENHO DE FLUTUAÇÃO ABAIXE-E-VÁ 
Nosso simples e efetivo sistema de flutuação molas-sobre-choque provê copiamento de solo  
de 45,7 cm de flutuação de roda e não requer nenhum ajuste durante operação ou trava para 
transporte. Os números indicadores de flutuação são bem visíveis nos dois lados do equipamento, 
deixando você saber se a PW8 está operando na posição de flutuação perfeita.

COMPATIBILIDADE DE MARCAS 
Troque de marca de colheitadeira com os pacotes complementares da PW8 da MacDon. Estes 
pacotes tornam fácil a mudança entre marcas de colheitadeiras, o que aumenta o valor de 
revenda no futuro.

GRANDE RETENÇÃO DE SEMENTES 
Conectores apertados de esteira e vedações, junto a uma grande sobreposição em frente e atrás 
do deque da esteira certificam que mais e mais sementes estão indo em direção da colheitadeira 
para melhorar a produtividade.

FÁCIL MANUTENÇÃO 
Cinco pontos de lubrificação de 100 horas fazem a manutenção deste equipamento fácil e rápido.

A

C

Indicador de tensão da esteira

B

ESPECIFICAÇÕES PÁGINA  47
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Ceifadora de arrasto de discos rotativos R1

EQUIPAMENTOS DE ARRASTO
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C

Rápido no campo, rápido na estrada.
Não fique limitado pela largura de transporte. Em apenas 30 segundos, nosso opcional Road Friendly TransportTM 
transforma as ceifadoras de arrasto R1 tanto de 13 pés quanto a de 16 pés em um estreito sistema de transporte de 
2,75 m de largura. Isto permite um rápido e seguro transporte do, para ou entre campos. A toda-nova, montada a 
frente barra de corte provê um corte mais limpo e mais suave do nunca visto e possui 3 anos de garantia da barra 
de corte. Não importa qual a condição de colheita ou o condicionamento necessário a Série R1 deixa leiras bem 
formadas e bem condicionadas com os maiores rolos do mercado com 328 cm e quatro opções de condicionadores. 
Não limite suas possibilidades de colheita, descubra o porquê mais e mais produtores de alto nível confiam na 
MacDon para sua colheita.

B

A TRANSPORTE AMIGO DA ESTRADA DE 2,75 M DE LARGURA (OPCIONAL) 
Nosso opcional Road-Friendly TransportTM é disponível nos dois modelos e transforma a R1 em um transporte de 2,75 
m de largura. Mude de modo trabalho para modo estrada em 30 segundos, para um transporte seguro e rápido para, 
do ou entre campos. Migrando de uma ceifadora de 10 pés para 16 pés em condições que larguras de transporte são 
um fator limitante.

CORTE LIMPO 
Nossos discos de perfil baixo montados a frente provém um ângulo raso da plataforma, resultando um corte 
limpo e suave. 

3 ANOS DE GARANTIA DA BARRA DE CORTE 
Nosso novo projeto de barra de corte é protegido por 3 anos de garantia da MacDon. Esta é nossa maneira de 
certificar um desempenho de colheita livre de preocupações. 

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA 
Cada disco na barra de corte da Série R1 possui um pino fusível. Este pino é projetado para quebrar em caso de o 
disco entrar em contato com um objeto grande o suficiente para parar o seu movimento, prevenindo qualquer dano 
sério a barra de corte. O pino pode ser substituído no campo permitindo o operador voltar rapidamente ao trabalho.

B

GANHADORA DO PRÊMIO AE50 
A ceifadora de arrasto a disco Série R1 recebeu o prêmio de AE50 de inovação excepcional 
em 2016 pelo revolucionário pacote Road-Friendly TransportTM.

Mude de modo trabalho para transporte  
em 30 segundos

Rolamento de esfera

Fuso

Pino fusível

C

anos de garantia  
da barra de corte
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D

DE ARRASTO D

CONDICIONAMENTO SÉRIO 
Possuindo o maior rolo condicionador do mercado com 328 cm e 4 opções intercambiáveis de 
condicionamento. Escolha entre entrelaçar de aço, entrelaçar de Poliuretano, dedo condicionado ou nenhum 
condicionador. A R1 deixa leiras bem formadas, bem condicionadas, largas ou estreitas para atingir as variáveis 
necessidades de condicionamento.

 Rolos entrelaçadores de aço:   
Este estilo de compressão é especialmente efetivo para plantas de talo rijo ou sólido. Ele produz leiras 
bem condicionadas em uma ampla faixa de larguras. Ideal para culturas de alto volume onde uma 
alimentação agressiva é necessária. Em culturas de haste suave o rolo de aço promove uma ação de 
secagem uniforme através da compressão por igual na haste da planta sem danificar as delicadas folhas. 
Os rolos de aço são extremamente duráveis e requerem manutenção mínima.

Rolos entrelaçadores de Poliuretano:  
O poliuretano entrega uma combinação de ação de compressão e quebra enquanto é gentil com as 
folhas das plantas. A ação de quebra dos rolos de poliuretano de 328 cm de largura produz uma leira que 
seca uniformemente culturas como alfafa. O poliuretano é também muito efetivo em plantas de haste 
fina e solida como feno nativo, Timothy e grama bermuda.

Dedo condicionador:  
O dedo condicionador é ideal para limpar cera das hastes das plantas. Cria uma leira fofa, mais adequada 
para promover a secagem de culturas como grama costal e outras misturas de forrageiras. O dedo 
condicionador requer a menor quantidade de potência dos nossos opcionais de condicionamento.

Sem condicionador:  
Não usar o condicionador é ideal para culturas onde deixar uma leira sem compactação é suficiente para 
reduzir os níveis de umidade para fenação ou cortar.

E FLUTUAÇÃO UNICAMENTE SENSÍVEL 
Usando um mínimo de pressão de solo, nosso sensível sistema de flutuação move a R1 para cima e para baixo 
conforme encontra obstáculos no campo. Este movimento único resulta e um verdadeiro e uniforme copiamento 
de solo e ajuda a assegurar um corte limpo e suave.

BAIXA NECESSIDADE DE POTÊNCIA  
Requer somente 100 HP para 13 pés e 125 HP para o modelo 16 pés. Cardam de acionamento disponível em pto 
1000 de 35 mm, 21 ranhuras ou 45 mm, 20 ranhuras. Menor potência significa menor consumo de combustível. 

E
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ESPECIFICAÇÕES

Tamanho
Weight
Tipo 

Velocidade
Flutuação da plataforma: Tipo / Alcance vertical / Alcance 
lateral (inclinação) 

Esteira Central
2000 mm (78.7") width
Aproximadamente 1089 kg, varia de acordo com o modelo de colheitadeira
Auto tracionante, tecido de poliéster revestido de borracha  
com aleta de borracha, acionamento hidráulico (reversível) 
107-122 m/min  

Encaixa na maioria dos modelos de colheitadeira.

Sem fim
1660 mm (65.3") width

Sem fim flutuante, acionamento mecânico (reversível), dedos 
retráteis removíveis com retração total quando revertidos
185-206 rpm, varia de acordo com o modelo de colheitadeira

Dois pares de molas espirais, ajuste independente, trava para transporte / 178 mm / 4,8 graus

ESPECIFICAÇÕES DO MÓDULO DE FLUTUAÇÃO FM100 (PAGE 27)

ESPECIFICAÇÕES FLEXDRAPER® FD1  (PAGE 26)
Tamanho
Peso* Navalha simples com FM100
Peso* Navalha dupla com FM100
Navalhas: Tipo / Acionamento / 
Velocidade / Dedos duplos 
Molinete: Tipo / Acionamento / 
Velocidade / dedos 
Esteira: Tipo / Acionamento / 
Velocidade 
Características de série  

Opcionais disponíveis 

30' (9.1 m) 35' (10.7 m) 40' (12.2 m) 45' (13.7 m)
3384 kg (7460 lb) 3520 kg (7760 lb) 3733 kg (8230 lb) -
- - 3797 kg (8370 lb) 3992 kg (8800 lb)

navalha simples ou dupla/ Hidráulica, caixa de navalhas a banho de óleo com projeto MacDon / 1050 a 1400 spm varia dependendo do tamanho da plataforma / Longos 
DHT (duplo tratamento térmico), forte, perfil resistente a barro
Molinete recolhedor, 2 peças (duplo) projeto flip over, controle de posição pelo excêntrico / Hidráulico / 0 a 67 rpm varia de acordo com o modelo de colheitadeira / 
comprimento 279 mm, plástico HD resistente a desgaste, espaçamento 102 mm
largura 1057 mm, esteiras de tecido revestida por borracha, reversíveis 680,4g, duplo guia V para tracionamento, selamento integral nas bordas / Hidráulico / 0 a 194 m/
min (dependendo do modelo de colheitadeira)
Adaptadores para a maioria dos modelos de colheitadeiras, posição de avanço e recuo hidráulico, ângulo de ataque hidráulico, sapatas deslizantes em polietileno, 
controle automático de altura com indicadores de pressão e ângulo de ataque
Sem fim transversal superior, rodas estabilizadoras e outros kits especiais

*Todos os pesos listados são aproximações e irão variar de acordo com a configuração da plataforma. Confira com seu concessionário para as classificações das colheitadeiras. Peso inclui o Módulo de Flutuação FM100. O FM100 pesa 
aproximadamente 1089kg; Este número pode variar de acordo com o modelo de colheitadeira.

Tamanho
Peso* Navalha simples com FM100
Peso* Navalha dupla com FM100
Navalhas: Tipo / Acionamento / 
Velocidade 
Dedos duplos disponíveis 
Molinete: Tipo / Acionamento / 
Velocidade / dedos 

Esteira: Tipo / Acionamento / Velocidade 
/ Entrega 
Opcionais disponíveis 

25' (7.6 m) 30' (9.1 m) 35' (10.7 m) 40' (12.2 m) 45' (13.7 m)
2830 kg (6240 lb) 3270 kg (7210 lb) 3490 kg (7695 lb) - -
- - - 3706 kg (8170 lb) 3837 kg (8460 lb)

navalha simples ou dupla/ Hidráulica, caixa de navalhas a banho de óleo com projeto MacDon / navalha simples 1050 a 1400 spm, navalha dupla 1100 a 1700 spm varia 
dependendo do tamanho da plataforma, velocidades mais altas em plataformas menores ou navalha dupla
Longos DHT (duplo tratamento térmico), curtos SM (Chapa metálica superior e inferior forjado), curtos F (inferior e superior forjados)
Molinete recolhedor, 2 peças (duplo) projeto flip over, controle de posição pelo excêntrico / Hidráulico / 0 a 67 rpm varia de acordo com o modelo de colheitadeira / 
comprimento 279 mm, plástico HD resistente a desgaste, espaçamento 152 mm
largura 1057 mm, esteiras de tecido revestida por borracha, reversíveis 680,4g, duplo guia V para tracionamento, selamento integral nas bordas / Hidráulico / 0 a 194 m/
min (dependendo do modelo de colheitadeira) / Deslocamento manual de deque, abertura de 1539 mm a 1948 mm
Sem fim transversal superior, rodas estabilizadoras e outros kits especiais

ESPECIFICAÇÕES PLATAFORMA DE CORTE D1  (PAGE 26)

* Todos os pesos listados são aproximações e irão variar de acordo com a configuração da plataforma. Confira com seu concessionário para as classificações das colheitadeiras. Peso inclui o Módulo de Flutuação FM100. O FM100 pesa 
aproximadamente 1089kg; Este número pode variar de acordo com o modelo de colheitadeira.
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ESPECIFICAÇÕES SÉRIE M   (PAGE 10) 
M155

Cummins 4,5 L (275 cu in), 4 cilindros turbo

| 148 HP (110 kW) medido a 2300 RPM, reserva de potência a 156 HP (116 kW) a 2000 RPM 

9610 lb (4360 kg)

2, 12-volt / 130 AMP

97 U.S. gal (367 L)

134.25" (3410 mm)

Ajustável de 2448 mm a 3448 mm

4020 mm posição de trabalho

45.7" (1160 mm)

18.4 x 26 bar ou turf, 23.1 x 26 turf ou 600/65 R28 barras radiais

7.5 - 16 SL ou 10 x 16 rodados formados, 10 x 16 ou 16.5L - 16.1 rodados abaixados

Hidrostática, motores de mudança elétrica de 3 velocidades

0-26 km/h

0-37 km/h

caixa de engrenagens planetária

Modelo

Motor

Potência

Peso*

Baterias / Alternador 

Tanque de combustível

Largura da Bitola frontal

Largura da Bitola traseira 

Base da roda 

Altura de trabalho

Rodas dianteiras 

Rodas traseiras 

Transmissão

Velocidade de trabalho 

Road Speed

Redutor

Equipamento da cabine 

Estação do operador 

Sistema de monitoramento  
e instrumentação 

Opção

Estação do operador Dual Direction®, Suspensão Ultra Glide® 

 Assento luxo multi ajustável a ar, banco do aprendiz dobrável, limpador de para-brisa, ar condicionado/aquecedor, regulagem de posição do volante, luz de saída da cabine

 Harvest Manager Pro: Velocidade de deslocamento, rotação do motor, altura da plataforma, ângulo de ataque, flutuação da plataforma, SPM das navalhas ou RPM dos discos, velocidade 
do molinete, velocidade das esteiras, temperatura do óleo hidráulico, índice do molinete e esteira

 Cortinas nos vidros (frontal e traseira), Caixa de peso para rebocar plataforma (requerido), kit de iluminação e marcação da cabine para deslocamento frontal (requerido), válvula reversora e 
tubulação, acoplamento de leira dupla, kit de sensor de pressão (para aumentar o monitoramento da plataforma), mola de reforço. Compatível com a maioria de sistemas de GPS

*Some aproximadamente 522 kg ao peso para pacote de pneus. 

ESPECIFICAÇÕES
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ESPECIFICAÇÕES PLATAFORMA DE CORTE DE DISCO ROTATIVO SÉRIE R (PAGE 20) 
Tamanho

Peso

Acionamento (potência hidráulica máxima)

Velocidade de corte / Velocidade da ponta da navalha 

Alcance do ângulo de corte 

Número de discos de corte / Lâminas 

Rolo condicionador de forragens: Tipo / Comprimento  

Proteção de engrenagem 

Opcionais

13' (4 m)

3000 lb (1360 kg)

130 hp (97 kW)

1800 a 2600 rpm / 210,8 km/h a 304 km/h

0-8° inferior ao horizontal

8 / 2

Aço entrelaçado / 3000 mm

pino fusível em cada fuso

Divisor de cultura altas, rolo de medição (somente para modelo 16 pés), sapatas ajustáveis, acoplamento de leira dupla, acoplamentos hidráulicos para acople rápido.

ESPECIFICAÇÕES PLATAFORMA DE CORTE DE CARACOL SÉRIE A  (PAGE 24) 
Tamanho

Peso

Navalha: Tipo / acionamento / velocidade / 
golpes / dedos duplos / serrações da navalha

Molinete: Tipo / acionamento / velocidade 
(engrenagens opcionais) / Dedos*  

Caracol: Tipo / acionamento / velocidade 
(engrenagens opcionais) / largura de entrega 

Condicionador: Tipo / Comprimento do rolo / 
Dimensão externa / acionamento / 

16' (4.9 m) 18' (5.5 m)

5058 lb (2295 kg) 5248 lb (2381 kg)

Navalha dupla / hidráulica, dupla caixa de navalha MacDon / variável de 1450 a 1900 spm / 76 mm / Longos DHT (duplo tratamento térmico) / 76 mm serração 
superior, parafusada

6 barras, barras fechadas ovais com tampa nas pontas, barras secionadas com rolamento de esfera lubrificáveis / hidráulica, motor para caixa de engrenagens 
fechada / variável de 51 a 85 rpm / Aço

508 mm abaixo, sem fim alimentador central substituível, bandeja do caracol em polietileno de alta densidade, dedos alimentadores de plástico / hidráulico, montado 
diretamente no motor / Ajustável da cabine 230 a 320 rpm / 2430 mm

Sem contato, barra N de aço, rolos compactadores entrelaçados, rolos montados na plataforma e defletores para moldagem / 2590 mm / 233 mm / motor hidráulico 
para caixa de engrenagens fechada / variável 601 a 790 rpm

*Velocidades máximas irão depender do modelo de ceifadora

Tamanho

Peso* Navalhas simples

Peso* Navalha dupla

Navalhas: Tipo / Acionamento / Velocidade  
 

Dedos duplos disponíveis 

Molinete: Tipo / Acionamento / Velocidade 
/ dedos 

Esteira: Tipo / Acionamento / Velocidade / 
Entrega 

Opcionais disponíveis 

15' (4.6 m)  20' (6.1 m)  25' (7.6 m) 30' (9.1 m) 35' (10.7 m) 40' (12.2 m) 

2780 lb (1258 kg) 3265 lb (1484  kg) 3667 lb (1660 kg) 4370 lb (1981 kg) 4808 lb (2181 kg) 5197 lb (2352 kg) 

- - 3872 lb (1753 kg) 4812 lb (2178 kg) 5019 lb (2277 kg) 5704 lb (2593 kg) 

navalha simples ou dupla/ Hidráulica, caixa de navalhas a banho de óleo com projeto MacDon / navalha simples ceifadora 1300 a 1500 spm, navalha dupla ceifadora 
1500 a 1900 spm navalha simples colheitadeira 1050 a 1400 spm, navalha dupla colheitadeira 1100 a 1700 spm varia dependendo do tamanho da plataforma, 
velocidades mais altas em plataformas menores ou navalha dupla

Longos DHT (duplo tratamento térmico), curtos SM (Chapa metálica superior e inferior forjado), curtos F (inferior e superior forjados)

Molinete recolhedor, 5 ou 6 barras, 2 peças (duplo) projeto flip over, controle de posição pelo excêntrico / Hidráulico / ceifadora 0 a 85 rpm, colheitadeira 0 a 67 rpm varia 
de acordo com o modelo de colheitadeira / comprimento 279 mm, plástico HD resistente a desgaste, espaçamento 152 mm

largura 1057 mm, esteiras de tecido revestida por borracha, reversíveis 680,4g, duplo guia V para tracionamento, selamento integral nas bordas / Hidráulico / Ceifadora 0 
a 226 m/min, colheitadeira 0 a 141 m/min (dependendo do modelo de colheitadeira) / Deslocamento manual de deque, abertura de 1539 mm a 1948 mm

Sem fim transversal superior, rodas estabilizadoras e outros kits especiais

*Todos os pesos listados são aproximações e irão variar dependendo da configuração de plataforma. Confira com seu concessionário as configurações de colheitadeira.

ESPECIFICAÇÕES PLATAFORMA DE CORTE DE ESTEIRA D65 (PAGE 16) 

ESPECIFICAÇÕES
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ESPECIFICAÇÕES PLATAFORMA RECOLHEDORA PW8  (PAGE 36) 
Peso  3200 lbs (1452 kg)

Largura total 18' 6" (566 cm)

Largura efetiva de trabalho  452 entre divisores

Profundidade total 96.9" (246 cm)

Diâmetro do caracol 24" (61 cm)

Dedos do caracol  Configurados de fábrica para 18, quantidade para adaptar ao alimentador da colheitadeira

Velocidade do Caracol  0-200 rpm (dependendo do modelo de colheitadeira) 

Corrente de acionamento do caracol  Corrente #80 sem emenda

Cardam  Reforçado, 1.375’’ de diâmetro, completamente protegido com embreagem embutida

Esteiras  Cada deque consiste em 4 esteiras com 1125 mm de largura unidas e equipadas com um patenteado guia V em no lado direito 

Velocidade das esteiras  0-10,7 m/min dependendo do modelo de colheitadeira

Dedos das esteiras  Plástico 5 polegadas

Rolos das esteiras  Grande 127 mm rolo motor e 102 mm rolo movido (mesmo nos dois deques) com canaleta V no lado direito para assegurar o tracionamento apropriado da esteira e redução de patinagem

Acionamento das esteiras  Dois motores hidráulicos 5,9 CID (97 cc)

Rodas guia  Altura ajustável 18,5/8,50-8

Flutuação da plataforma   Sistema mola sobre choque não requer ajuste ou trava para transporte e provê 18 polegadas de flutuação de rodas

ESPECIFICAÇÕES CEIFADORA DE ARRASTO DE DISCO SÉRIE R1  (PAGE 38) 
13' (4 m) 16' (4.9 m)

8 / 2 10 / 2

100 hp 125 hp

1000 RPM PTO 1 3/8” (35 mm) / 21 spline or 1 3/4” (45 mm) / 20 spline

5300 lb (2404 kg) 6040 lb (2740 kg)

6800 lb (3085 kg) 7540 lb (3421 kg)

280” (711 cm) 338” (858 cm)

328” (833 cm)  386” (985 cm)

160" (406 cm) 198" (502 cm)

106" (269 cm) 106" (269 cm)

2000 psi

necessita de dois acoples, 3 com opcional de ângulo de ataque. 

Pino fusível em cada fuso

Rolo entrelaçantes de aço ou polietileno e dedos / 328 cm / sem condicionador

Barra de tração ou Cat. 2 pontos de engate (adaptável a acople rápido)

Manual de série, hidráulico opcional

Pivô central

31-13.5 R15 8ply

235-80 R16

Divisor de culturas altas e ajuste de ângulo de ataque, Transporte Road Friendly

Tamanho

Número de discos de corte / Facas

Demanda de Potência 

PTO

Peso (condicionador de aço)  

Peso (condicionador de aço com transporte Road Friendly)

Comprimento (sem transporte Road Friendly)

Comprimento (com transporte Road Friendly)

Largura de transporte (sem transporte Road Friendly)

Largura de transporte (com Transporte Road Friendly)

Capacidade hidráulica total do trator

Acoples hidráulicos do trator 

Proteção das engrenagens (barra de corte) 

Opcional de condicionamento de forragem: Tipo / Comprimento 

Tipo de engate  

Ajuste de ângulo da plataforma 

Configuração de ceifadora 

Pneus de campo  

Pneus de transporte (opcional) 

Opcionais



Marcas registradas são marcas de seus respectivos fabricantes e/ou distribuidores. Especificações e opcionais estão sujeitos a mudança sem aviso prévio.
Produtos estão sujeitos a disponibilidade. Produtos destacados podem incluir opcionais disponíveis. MD-0111D2B1 2018 Full Line Brochure Euro ENG Part #214556

Mantenha sua MacDon no máximo de desempenho  
com peças de desempenho MacDon.
Se você possui uma MacDon, é provavelmente porque você queria um equipamento com um alto nível de desempenho, 

confiabilidade e qualidade geral. Para manter sua MacDon rodando na no seu pico de desempenho, mantenha peças de 

desempenho MacDon. As peças são projetadas para atender as mais exigentes especificações de desempenho da MacDon. 

Elas são testadas nas condições mais severas do mundo real, certificando um desempenho de colheita livre de 

preocupações que você veio a contar com a MacDon.

Exija o melhor para sua colheita.  
Exija por peças de desempenho da MacDon no balcão de peças do seu concessionário local MacDon.

PEÇAS DE DESEMPENHO


