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Largura de 
trabalho (m)

Largura de leira 
(m)

 Número 
de discos

Dispositivo de 
condicionamento

GMD 3123 F 3,10 1,40 7

-

GMD 3125 F / 
3525 F 3,10 / 3,50 1,00 - 1,50 7 / 8

GMD 2811 2,67 1,70 6

GMD 3111 3,10 2,30 7

GMD 3511 / 
3511 RS 3,51 2,80-1,40 8

GMD 4011 3,95 3,30 9

GMD 4411 4,35 3,70 10

GMD 5251 TC 5,20 4,00 12

GMD 8730 8,30 - 8,80 2 x 2,40 2 x 7

GMD 9530 9,13 - 9,53 2 x 2,80 2 x 8

GMD 10030 9,53 - 9,93 2 x 2,80 2 x 8

FC 3125 F / 
3525 F 3,10 / 3,50 1,20 - 2,00 7 / 8

-  Dedos giratórios 
em aço DIGIDRY

-  Rolos de 
poliuretano 
SQUAREFLEX

FC 3115 3,10 1,20 - 2,00 7

FC 8830 8,33 - 8,73 2 x 1,45 - 2,10 2 x 7

FC 9530 9,13 - 9,53 2 x 1,85 - 2,40 2 x 8

FC 10030 9,53 - 9,93 2 x 1,85 - 2,40 2 x 8

Com as segadoras GMD e as segadoras condicionadoras 
FC o rendimento ideal está garantido. Por muitos anos, 
as áreas a serem cortadas vêm aumentando. No entanto, 
as janelas climáticas estão se estreitando cada vez 
mais. Portanto, é necessário agir no momento certo, de 
forma rápida e eficiente. A colheita de forragens de alta 
qualidade é essencial para garantir a melhor alimentação 
possível para o seu gado. Para tirar o máximo proveito 
desta cadeia de colheita, você pode, portanto, contar 
com o desempenho, a qualidade do trabalho e a 
confiabilidade das soluções KUHN.

COLHA O MELHOR DA SUA FORRAGEM

As GMDs e FCs de grande largura da linha KUHN têm 
vários pontos em comum para assegurar o corte total da 
forragem, com alto padrão de qualidade: dispositivo de alívio 
hidropneumático LIFT-CONTROL, barra de corte OPTIDISC 
ELITE, transferência lateral e muitas outras opções.

REFERÊNCIA EM CONFIABILIDADE
O sistema de segurança PROTECTADRIVE na barra de corte e 
a suspensão combinada ao acionamento são dois elementos 
especiais das segadoras KUHN... é por esses motivos, que 
elas são referência no mercado!

AS LINHAS GMD E FC EM RESUMO:

3125 F3123 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC3525 F 8730 9530 10030

 31153125 F 3525 F 8830 9530 10030

RENDIMENTO MÁXIMO, 
FORRAGEM IDEAL
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UNIDADES DIANTEIRAS COM GRANDE FLEXIBILIDADE
O chassi das unidades dianteiras GMD e FC 3125 F / 3525 F incorpora uma suspensão que oferece um amplo campo de ação, com 
recursos de inclinação de 30° e deslocamento vertical de quase 70 cm. A pressão ao solo é permanentemente constante. Essa grande 
liberdade de movimento é permitida graças a cinemática exclusiva da unidade.

POR TODO O CAMPO ...
Seu principal objetivo visa a produção máxima de leite e carne possível a partir da forragem? A KUHN 
está ao seu lado para ajudar a obter forragens de alta qualidade, com adição mínima de impurezas e rica 
em energia e nutrientes. As novas combinações de segadoras GMD e FC integram funções para facilitar  
o monitoramento no campo e, assim, melhorar a qualidade do corte sem danificar a cobertura vegetal.

3125 F3123 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC

 31153125 F 3525 F

3525 F 8730 9530 10030

8830 9530 10030
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LEIRAS ESTREITAS PERSONALIZADAS
A largura da leira da unidade de corte dianteiro pode 
ser reduzida para um mínimo de 1,00 a 1,20 m. 
Dessa forma, as rodas do trator não esmagam a leira 
já formada. A forragem permanece intacta sem adição 
de impurezas.

O DESLOCAMENTO IMPRESSIONANTE DAS UNIDADES 
TRASEIRAS
As unidades traseiras das segadoras GMD e FC acompanham quase 
todos os contornos do solo, graças às seguintes características:
- Unidades de articulação pendular.
- Deslocamento lateral hidráulico de 20 cm.
- Deslocamento vertical de quase 50 cm.
- Deslocamento angular de cerca de 20° com sobreposição de 50 cm.
Números impressionantes que provam o esforço da KUHN para 
aprimorar a qualidade da sua forragem!

UM RESULTADO IMPECÁVEL DE CORTE
Para um corte limpo e completo em terrenos 
inclinados e em curvas fechadas, as unidades de corte 
podem ser deslocadas lateralmente em 20 cm para 
aumentar a sobreposição entre as unidades dianteira 
e traseira. Dependendo do modelo de combinação, as 
sobreposições variam de 30 cm a 70 cm. O operador 
pode alterar a largura de trabalho na sua cabine. Essa 
característica é um excelente recurso para tratores de 
vias largas ou rodas largas.

A RESPOSTA 
CERTA!
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SISTEMAS LIFT-CONTROL E NON-STOP: 
ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO!

A lucratividade do seu negócio é a sua principal preocupação no dia a dia: 
- As janelas meteorológicas estão ficando cada vez mais curtas.
- Seus lotes estão ficando maiores ou mais distantes.
- Você está exige cada vez mais, não só para o seu negócio, mas também para os seus clientes.

Você pode intervir na qualidade da forragem e reduzir o tempo de inatividade graças ao sistema de 
suspensão hidropneumático LIFT-CONTROL, combinado com a segurança NON-STOP ativa.

Você sabia que pode economizar até 
aproximadamente R$ 267,00/ha por ano, apenas 
reduzindo as impurezas na forragem de 4 para 2 %*? 
Nós estamos do seu lado para ajudá-lo a produzir 
uma forragem de qualidade superior, obtendo assim 
lucros correspondentes.
Gostaríamos de passar o nosso Know-how na produção de 
forragem, reunidas durante várias décadas de produção de feno 
/ silagem fazer implementos. Prestamos assessoria para você 
produzir alimentos para animais de primeira classe. Nós vamos 
ajudá-lo a compreender os pontos fortes da nossa máquina,  
a fim de que você possa usá-los de uma forma ideal de preservar 
a qualidade de sua forragem.

Com a tecnologia da KUHN,  
você colherá forragens com...

*Fonte: Câmara da agricultura Weser-Ems, Alemanha.

UMA FORRAGEM SIMPLESMENTE FANTÁSTICA!

Mínimo 
DE RESÍDUOS 

Nível  
mínimo
DE IMPUREZAS

Alta
PALATABILIDADE

Um alto teor 
EM ENERGIA 
E NUTRIENTES 

O SISTEMA LIFT-CONTROL: CINEMÁTICA INTELIGENTE
As segadoras desta gama possuem um sistema exclusivo no mercado que combina a suspensão LIFT-CONTROL e a segurança NON-
STOP. Este sistema permite um acompanhamento excepcional do solo, adaptando a posição do grupo de corte e da barra de corte às 
condições do solo:
(1) Cilindro atuante na suspensão do grupo de corte.
(2) Cilindro atuante no acionamento da segurança NON-STOP.
(3) Ponto de articulação estrategicamente posicionado próximo ao centro da máquina  (4).

3125 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411

 31153125 F 3525 F

3525 F 8730 9530 10030

8830 9530 10030

Saiba tudo sobre o nosso know-how em: forage.kuhn.com
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ACOMPANHAMENTO DO SOLO: AJUSTE SIMPLES E PRECISO
A pressão ao solo ajustada na cabine adapta-se às condições de corte com grande precisão, graças aos acumuladores.
Na prática, quando a barra de corte desliza ao longo do solo, ela enfrenta pressão para trás. Quanto mais esta pressão cresce, mais a 
suspensão do grupo de corte aumenta.
Em pastagens úmidas, a baixa pressão evita o entupimento e sujeiras na forragem. A cobertura vegetal mantém-se protegida. O desgaste 
das pastilhas, bem como o consumo de diesel são reduzidos.
A pressão pode ser aumentada em condições secas para maior adesão à cobertura vegetal.

CORTE SEM PARAR
A melhor maneira de economizar tempo e dinheiro é reduzir 
o tempo de inatividade. Ao encontrar um obstáculo, ao errar 
uma manobra e até um ângulo de 11° em relação à traseira, o 
dispositivo LIFT-CONTROL garante uma pressão quase constante 
ao solo. No caso de um obstáculo, a máquina de corte gira até 25° 
para trás, desprendendo-se acima do obstáculo.
O retorno à posição de trabalho ocorre automaticamente em NON-
STOP. Não há mais necessidade de reiniciar os sistemas ou voltar 
para continuar cortando. 

Além disso, você dispõe das seguintes vantagens:
-  Função eficiente em caso de impacto na parte interna. O ponto 

de articulação do braço encontra-se suficientemente afastado 
dos primeiros discos (A).

-  Suspensão independente de cada grupo de corte para evitar 
a aceleração direta do grupo de corte oposto ao atingir um 
obstáculo.

-  Ajuste da sensibilidade no acionamento. Dependendo das 
condições de corte, aumente a força necessária para a 
segurança (trabalhos em alta velocidade ou em condições 
difíceis).
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OPTIDISC ELITE: UM CORTE IDEAL!
A barra de corte OPTIDISC ELITE foi desenvolvida em colaboração com os agricultores usuários. 
Ela combina qualidade de corte, confiabilidade e conforto de utilização. Os requisitos de grandes 
fazendas e dos grandes empresas são mais do que atendidos:
- Lubrificação vitalícia.
- Perfeitamente compatível com tratores de alta potência.

QUALIDADE DE CORTE: IMPECÁVEL!

Todos os lucros da pecuária começam com as reservas alimentares armazenadas nos silos, em fardos ou a granel. O objetivo é simples: 
produzir o máximo possível de carne ou leite a partir da forragem, maximizando a palatabilidade da dieta. Para isso, a cobertura vegetal 
deve ser preservada e a contaminação da forragem minimizada. Ao refinar os detalhes técnicos das segadoras, a KUHN ajuda você a 
aproveitar ao máximo sua forragem a fim de aumentar a sua rentabilidade.

DISTÂNCIA MÍNIMA: UM CORTE LIMPO

No ponto onde os discos divergem (A)), o espaçamento 
é reduzido para facilitar a recuperação das facas. O corte 
é limpo e nítido, mesmo em forragens curtas ou leves.

DISTÂNCIA MÁXIMA: SAÍDA FÁCIL

No ponto em que os discos convergem (B), a distância 
aumenta para oferecer maior espaço ao fluxo de forragem. 
Ela é rapidamente evacuada para a parte de trás, sem 
interferir no trabalho da segadora.

EXCLUSIVO

DESLIZE SOBRE A COBERTURA VEGETAL

Em condições de grama molhada ou pegajosa, o solo pode se 
acumular na frente da barra de corte, exceto com o OPTIDISC 
ELITE! Suas bases específicas melhoram o deslizamento e 
preservam a cobertura vegetal.
Outro ponto benéfico para a qualidade da forragem e a 
regularidade do corte, principalmente em condições difíceis.

3125 F3123 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC

 31153125 F 3525 F

3525 F 8730 9530 10030

8830 9530 10030



9

COMPONENTES 
SUPERIORES DA LINHA 

QUE FORTALECEM O NÚCLEO DA BARRA DE CORTE

MÁXIMA CONFIABILIDADE E SUSPENSÃO

Componentes de ponta fortalecem o núcleo da barra de corte:
- Discos com rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras especiais.
- Engrenagens de grande diâmetro em aço forjado de alta precisão com 3 dentes engatados.
- Discos com copos forjados e tratados por toda a superfície.
- Almofadas de disco em aço tratado, com a possibilidade de adicionar revestimentos de proteção (fixação por parafuso).
- Segurança PROTECTADRIVE.

FAST-FIT: FIXAÇÃO 100% SEGURA

As segadoras são montadas de série com o sistema de fixação 
rápida de facas FAST-FIT. Uma mola de lâmina potente garante 
pressão constante no parafuso de retenção da faca para maior 
segurança. A troca das facas leva apenas alguns instantes.

FACAS COM ROTAÇÃO LIVRE

Para promover a qualidade do corte e a vida útil das facas, elas 
são livres para girar 360°.

SEGURANÇA PROTECTADRIVE: 
PROTEGE E REDUZ CUSTOS
No caso de um impacto muito violento 
de um disco contra um obstáculo, o eixo 
que sustenta o disco é rompido acima 
do rolamento, graças a uma ranhura de 
ruptura de tamanho dimensionado. As 
engrenagens estão protegidas.
Em menos de 15 minutos, a máquina está 
operacional novamente com um custo de 
reparo muito baixo.

PARA UMA MAIOR VIDA ÚTIL DA 
MÁQUINA
Os coxins são integrados entre a barra de 
corte e o chassi.
Os choques têm menos impacto na 
estrutura da máquina durante o corte em 
alta velocidade para frente.

MAIOR RIGIDEZ EM LOCAIS 
ESTRATÉGICOS!
Os rolamentos são fixados por parafusos 
longos, cruzando a barra de corte. 
Qualquer risco de ruptura dos rolamentos 
em caso de impacto é evitado.
O pinhão da unidade de disco é mantido 
no lugar, garantindo confiabilidade e 
reduzindo os custos de reparo.

EXCLUSIVOEXCLUSIVOSEGURANÇA
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VELOCIDADE DO ROTOR: SUA ESCOLHA E SUA 
COMODIDADE!
O condicionamento pode ser facilmente adaptado ao tipo de 
forragem, graças a uma alavanca central de duas velocidades. A 
redução da velocidade de rotação é ideal para forragens frágeis e 
para reduzir o consumo de combustível, por exemplo, nos cortes 
mais tardios com menos forragem (755 min-1). A velocidade 
aumenta para forragens densas (1000 min-1).

PROTEÇÃO INTEGRADA DO ROTOR
O eixo de acionamento do rotor condicionador é protegido por um 
parafuso fusível. A máquina e a transmissão são protegidas mesmo 
na presença de um corpo estranho.

EXCLUSIVO

ROTOR COM DEDOS MÓVEIS DE FERRO DIGIDRY PARA CONDIÇÕES DIFÍCEIS
O rotor de 540 mm com dedos móveis de ferro oferece excepcional capacidade de condicionamento:
- Secagem uniforme em grande largura, mesmo em condições difíceis.
- A energia necessária é limitada para forragens pesadas ou longas.
- Os dedos móveis ajudam a evitar corpos estranhos.
- A forragem é transferida em leiras, ou espalhada por toda a largura de trabalho.

CORTE E CONDICIONAMENTO: 
DUPLA QUALIDADE

Corte rápido, condicionamento eficiente e facilmente ajustável, além do amplo espalhamento são 
os ingredientes para aprimorar a produtividade do seu trabalho e a qualidade da sua forragem.

 31153125 F 3525 F 8830 9530 10030
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AJUSTES FÁCEIS
A pressão entre os rolos é ajustada por um parafuso de ajuste facil-
mente acessível. A distância entre os rolos aumenta para permitir a 
passagem da maioria dos corpos estranhos.

SINCRONIZAÇÃO PERFEITA
O rolo inferior é acionado por 2 caixas e transmissão sem 
manutenção. O rolo superior é acionado por um conjunto de 
engrenagem especial. Aproveite as vantagens da sincronização 
perfeita e vitalícia, com tempo de manutenção reduzido!

ROLOS SQUAREFLEX DE BORRACHA: PARA FORRAGENS FRÁGEIS
Incluir legumes na ração reduz a quantidade de concentrados comprados. Além disso, deve-se colher também as folhas. Um teste realizado em 
2016 pela Arvalis (instituto francês de agronomia) em parceria com a Câmara de Agricultura e a FD Cuma comprovou a importância dos rolos:
- Economia de cerca de 100 euros / ha / corte graças aos rolos.
- Secagem superior a 80 % de MS a partir da segunda noite; todas as outras modalidades atingem esta taxa somente após a terceira noite.
Ou seja, resultados convincentes que pesam na hora de optar por uma condicionadora de rolos!
Graças às «pegadas» específicas dos rolos de borracha, os vegetais são comprimidos por um movimento constante. 
Seu grande diâmetro oferece uma grande capacidade de evacuação traseira e evita o enrolamento de forragens.
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EXCLUSIF

AS SEGADORAS E SEGADORAS-CONDICIONADORAS DISPÕEM DE CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONAIS
- Adaptação perfeita ao solo com suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL do grupo de corte.
- Corte ideal com a barra de corte OPTIDISC ELITE, livre de manutenção.
- Segurança em caso de obstáculo graças ao sistema PROTECTADRIVE.
- Sistema de fixação rápida de facas FAST-FIT.
- Conforto para o usuário graças aos ajustes fáceis.
- Possibilidade de escolha entre um condicionador de dedos de ferro ou um condicionador de rolos de borracha.
-  Grande folga para transmissão graças a um acoplamento cat. 2 robusto e seguro (sem triângulo).

OBJETIVO: DESEMPENHO

UM «LOOK» FUNCIONAL
O cabeçalho de acoplamento não tem apenas boa aparência, ele é sobretudo funcional. O chassi compacto melhora a visibilidade durante 
o corte e na estrada. O acoplamento inclui também uma suspensão para excelente adaptação ao solo. 

BRAÇOS DE SUPORTE DINÂMICOS
A cinemática avançada dessas máquinas abrange duas sólidas bielas 
inferiores montadas em grandes rótulas esféricas. Os pontos de articulação 
das bielas no trator estão mais próximos do solo do que os localizados na 
parte dianteira. Esta carga mecânica dinâmica produz um efeito desengatante 
do grupo de corte, tornando o acompanhamento do solo mais eficiente e 
estável em terrenos acidentados.

EXCLUSIVO

3125 F

3125 F 3525 F

3525 F
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AJUSTES RÁPIDOS E FÁCEIS
Nas unidades dianteiras GMD e FC, a pressão ao solo é rápida e 
fácil de ajustar por meio de suspensão hidráulica. Nas extremidades 
do lote, as unidades são elevadas por um cilindro integrado. 
Desta forma, a elevação hidráulica dianteira do trator torna-se 
desnecessária. Os modelos FC dianteiros estão equipados com 
uma alavanca que permite selecionar facilmente a velocidade de 
rotação do condicionamento (755 ou 1000 min-1).

ELAS ABRAÇAM O TERRENO
As nossas segadoras frontais são flexíveis e adaptam-se facilmente a todos os tipos de terrenos. Elas são frequentemente submetidas a 
cargas mecânicas extremas. As unidades frontais GMD / FC integram uma articulação de pêndulo do grupo de corte e podem mover-se 
em todas as direções. Eles podem oscilar da esquerda para a direita com uma inclinação máxima de 30 ° e se mover verticalmente por 
cerca de 70 cm!

LEIRA ESTREITA. FORRAGEM IMPECÁVEL
Para que as rodas do trator não esmaguem a forragem no solo, as 
segadoras frontais GMD possuem um tambor de enleiramento de 
cada lado. Isto ajuda a juntar a forragem, reduzindo a largura da 
leira de 1,00 para 1,20 m.
Nos modelos FC, o condicionador contribui para a redução da 
largura da leira para 1,20 m, se necessário.

SOBREPOSIÇÃO AMPLA E MODULAR
Para um corte limpo em declives e curvas, a sobreposição entre as 
unidades dianteira e traseira pode ser ajustada hidraulicamente de 
30 a 70 cm (conforme o tipo de combinação), sem sair da cabine 
do condutor. Este é um verdadeiro trunfo para tratores de vias ou 
pneus largos.

FLEXPROTECT: PROTEÇÃO FLEXÍVEL
E acabou-se o tempo em que os capôs laterais eram danificados 
devido a impactos contra obstáculos! As proteções laterais de 
polietileno se deformam sem se quebrar ou danificar a segador, 
retornando em seguida à sua forma original.
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CONFORTÁVEL EM TODOS OS SEUS TERRENOS
A nova segadora frontal GMD 3123 F oferece uma alternativa para fazendas que procuram uma máquina 
com peso moderado e adequada para tratores de 80 hp ou mais. Sua forma compacta e peso limitado a 
tornam operacional para planícies e regiões acidentadas. Uma articulação em pêndulo atingindo +/- 12° de 
amplitude permite acompanhar da melhor forma possível os contornos do terreno. A leira é calibrada em 
uma largura média de aproximadamente 1,20 m a 1,40 m no máximo, graças a dois discos de enleiramento 
fornecidos de série.

3123 F
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UMA SEGADORA COMPACTA E LEVE

A GMD 3123 F é ideal para tratores de médio porte. Seu peso 
moderado e sua inclinação limitada reduzem o peso no eixo 
dianteiro e favorecem o acompanhamento do terreno. Duas molas 
de alívio conectadas ao trator limitam o peso no solo e garantem 
uma melhor proteção da cobertura vegetal.

BENEFICIE-SE DO CORTE DE QUALIDADE

A máquina está equipada com a barra de corte OPTIDISC ELITE, 
de solidez e corte perfeito comprovados sob todas as condições. 
A disposição especial dos sentidos de rotação otimiza a qualidade 
do corte e a transferência para o centro da máquina, bem como a 
formação da leira.

ESTABILIDADE EM TODAS AS SITUAÇÕES

Flexibilidade para acompanhamento dos contornos do terreno, 
estabilidade na posição elevada durante manobras de cabeceira ou 
transporte: essas são as qualidades esperadas pelo usuário.
Elas são propiciadas graças a uma poderosa suspensão de lâminas 
integrada entre a estrutura de acoplamento, a articulação em 
pêndulo e a estrutura do chassi do grupo de corte.
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COMPATÍVEL COM TRATORES DE 
RODAS LARGAS 

Com um deslocamento de 19 cm, os 
modelos GMD 1011 podem ser facilmente 
adaptados aos tratores de rodas largas. 
Assim, a sobreposição é otimizada no caso 
de combinação com uma segadora frontal.

TRANSPORTE SIMPLES E SEGURO

Visibilidade traseira panorâmica graças à 
posição dobrável longitudinal das segadoras 
GMD 1011 LIFT-CONTROL. A transferência 
é realizada na posição de transporte, o 
que permite o armazenamento em galpões 
estreitos. Grandes suportes garantem 
estabilidade na posição de armazenamento.

ACOPLAMENTO FÁCIL E 
ERGONÔMICO

Para acoplar a segadora ao trator, não 
é necessário alterar o comprimento dos 
braços de engate para equilibrar os pesos. 
Quando a máquina é desdobrada na 
posição de trabalho, a altura de corte é 
automaticamente ajustada para 45/50 mm 
sem qualquer manuseio.

SERENIDADE NA PONTA DOS DISCOS
Qualidade de trabalho e compacidade são as principais características das segadoras GMD 2811 - 3111 
- 3511, modelos sempre confortáveis, seja qual for o local ou a condição. A adaptação ao solo fornecida 
pelo dispositivo LIFT-CONTROL e a articulação em pêndulo do grupo de corte atendem aos mais altos 
requisitos, impedindo de forma eficiente qualquer contaminação da forragem.

2811 3111 3511 3511 RS
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ARTICULAÇÃO CENTRAL: 
EQUILÍBRIO PERFEITO

Que utilidade teria uma boa suspensão se a distribuição no solo não fosse realizada de maneira 
uniforme? Na linha LIFT-CONTROL, o grupo de corte está suspenso em seu centro de gravidade. A 
articulação central do grupo de corte garante uma operação estável e suave, mesmo em terrenos muito 
acidentados. O acompanhamento do solo é perfeito, mesmo em alta velocidade de avanço. Desta forma, 
a cobertura vegetal é preservada, limitando a penetração de impurezas. O ângulo de rotação relevante do 
grupo permite obter um corte limpo sob várias condições.

CONTROLE COM 
CONFIANÇA TOTAL

O controle do grupo de corte é simples e preciso. Os 
requisitos hidráulicos são minimizados a fim de reduzir o 
tempo de reação. Você só precisa de uma válvula hidráulica 
de simples efeito para elevar ou abaixar a unidade. A folga 
mínima de 40 cm facilita a passagem por obstáculos e leiras.
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GMD

KUHN, CONFIABILIDADE 
COMPROVADA
A estrutura do chassi e a travessa são 
dignas de uma construção KUHN: robustez 
e durabilidade garantidas.

MANUTENÇÃO REDUZIDA

Lubrificar as cruzetas da transmissão 
secundária somente a cada 100 horas traz 
uma grande economia nas suas tarefas 
diárias.

QUANDO A PRATICIDADE É 
PREMIUM 

design não pesa na sua escolha de 
equipamento se não agregar valor. É 
inegável que o novo chassi das GMD 1011 
LIFT-CONTROL segue estas instruções à 
risca: ele se encaixa com elegância na caixa 
de armazenamento de facas.

MODERNA. 
PRÁTICA. 
CONFIÁVEL.

2811 3111 3511 3511 RS
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PEÇAS KUHN
projetadas e produzidas para desafiar o tempo
As fundições e forja KUHN, aliadas a um processo de produção de alto nível, favorecem a 
produção de peças de reposição que desafiam o tempo. Você realmente pode confiar em nosso 
know-how e em nossas peças originais. Por meio de nossos armazéns KUHN PARTS, oferecemos 
aos agricultores serviços de atendimento ao cliente e logística que asseguram soluções rápidas 
e confiáveis de reparo em colaboração estreita com seu Revendedor Autorizado KUHN 
mais próximo.

GMD 3511 RS
FORRAGEM LIMPA
A segadora GMD 3511 RS é um modelo especialmente projetado 
para forragens frágeis, bem como para regiões de pastagens 
predominantemente úmidas ou solos pantanosos. A largura 
da leira pode ser reduzida para 1,40 m, para que a forragem 
cortada não seja danificada pelas rodas do trator. Desta forma, 
a forragem não é esmagada e não está sujeita a qualquer outra 
contaminação.
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Os modelos GMD 4011 e GMD 4411 alcançam um patamar inédito de desempenho, com rendimentos de 
até 5 hectares por hora.
Para aumentar o rendimento, basta adicionar uma segadora frontal GMD 3123 F, GMD 3125 F ou GMD 
3525 F de 3,10 m ou 3,50 m, respectivamente, elevando a largura total de trabalho para 7,60 m. Um 
deslocamento adicional de 19 cm é possível nos modelos GMD 4011 e GMD 4411. Isto permite uma 
sobreposição ideal entre as segadoras frontais e traseiras. A produtividade obtida desta forma é quase 
equivalente à de certas combinações triplas, porém, com um custo muito mais baixo!

SEGADORAS MONTADAS 
PARA PRODUTIVIDADE MÁXIMA

4011 4411
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DUAS LEIRAS PARA UMA FORRAGEM LIMPA

Um divisor de leira está disponível como opcional para o 
modelo GMD 4411. Ele permite que a forragem colhida 
seja transferida em duas leiras. Isso faz com que as rodas 
do trator passem facilmente sem danificar ou contaminar a 
colheita cortada.

SUSPENSÃO NO TRANSPORTE E NO TRABALHO

O transporte em alta velocidade na estrada é comum hoje em dia. A 
KUHN equipou suas segadoras GMD 4011 e 4411 com uma suspensão 
hidropneumática: ela torna a condução ainda mais suave e confortável, 
amortecendo os impactos devidos às irregularidades da estrada a 
fim de aprimorar a estabilidade e o controle da direção. Esta função é 
também muito útil durante as manobras de cabeceiras.

CONTROLE E FACILIDADE DAS MANOBRAS 

A barra de corte sobe e desce com facilidade e precisão. Ambas 
as segadoras oferecem um deslocamento de 40 cm, efetuado 
ao acionar uma única válvula de simples efeito no trator.
Não é necessário levantar o engate de três pontos do trator para 
atingir uma distância relativa ao solo suficiente na extremidade 
do lote.

EXCLUSIVO
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CORTE ATÉ 7 HA POR HORA 
COM UM SIMPLES TRATOR

O aumento das áreas de corte implica necessariamente na adaptação do equipamento a ser utilizado. 
A segadora de discos rebocada GMD 5251 TC com barra de tração central oferece uma alternativa 
econômica às combinações traseiras-dianteiras. Como ela requer menos energia, o trator terá menor 
potência e você não precisará investir em um engate dianteiro. Estes modelos apresentam um 
rendimento significativo com sua largura de 5,20 m. Os tratores de 120 a 130 hp são perfeitos para 
puxá-los.

5251 TC
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COLOCAÇÃO EM POSIÇÃO 
DE TRANSPORTE RÁPIDA E 
CONFORTÁVEL

Em menos de 10 segundos, coloque 
sua máquina na posição de transporte 
inclinando uma estrutura giratória 
criteriosamente posicionada e equipada 
com 2 rodas. As dimensões na estrada 
não excedem 2,90 m. Prática, rápida e 
manuseável na estrada em alta velocidade 
e nas entradas dos lotes.

UMA LEIRA CALIBRADA

A forragem é transferida em uma leira 
de cerca de 4 a 4,40 metros, a fim de 
acelerar o processo de secagem e facilitar 
a fenação.

ACOMPANHAMENTO PERFEITO 
DO SOLO

A qualidade da forragem e o seu valor 
nutricional são preservados graças à 
suspensão com 4 molas. A cinemática 
das articulações do grupo de corte com 
suas bielas de desengate garante um 
acompanhamento perfeito do solo.

PRESERVAÇÃO DA COBERTURA 
VEGETAL

Rodas de grande largura (400/60 - 15,5) 
foram projetadas para não rodar sobre 
a forragem. Eles também fornecem 
pressão reduzida do solo, o que protege 
a cobertura vegetal e permite um melhor 
crescimento. 

RENDIMENTO E CONFORTO 
DE CONDUÇÃO

Esta máquina rebocada combinada com 
uma barra de tração central permite um 
aumento considerável do rendimento. 
O cabeçote GIRODYNE, amplamente 
comprovado por facilitar as manobras, 
oferece comodidade insuperável.



24

GMD

Como tempo é dinheiro, o ajuste da pressão de alívio leva apenas alguns segundos! Os 
cilindros de recolhimento abrangem uma câmara especial conectada aos botijões de 
nitrogênio. Esta solução permite ajustar facilmente a pressão às condições de corte.
O dispositivo de segurança hidráulica NON-STOP assegura proteção individual flexível 
e reativa para os dois grupos de corte, sempre que o obstáculo for eliminado.
Mas é durante o corte em declive que o sistema LIFT-CONTROL se destaca com suas 
vantagens: o consumo de combustível cai significativamente enquanto a velocidade de 
trabalho aumenta.

LIFT-CONTROL: ECONOMIA DE PONTA A PONTA 

8730

Alto rendimento acessível a todos com o mínimo de energia necessária: estas são as principais 
vantagens dessa combinação tripla. Pesando apenas 1900 kg, ela pode ser usada com tratores a 
partir de 120 hp, conforme as condições. Equipada com a suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL 
e barra de corte OPTIDISC ELITE sem manutenção, a combinação GMD 8730 oferece muitas soluções 
convincentes para aprimorar o seu conforto e economizar o seu tempo.

MAIOR DESEMPENHO, SEM GASTAR 
SUA ENERGIA!
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ELEVAÇÃO INDEPENDENTE DE 
SÉRIE
Durante o corte, você só precisa ativar 
apenas uma válvula para elevar o grupo 
de corte dianteiro e um dos dois grupos 
traseiros.
A possibilidade de elevação individual das 
duas unidades traseiras é uma vantagem 
importante para cortes em lotes em 
extremidades. As manobras são fáceis e 
rápidas de executar. A unidade é colocada 
na posição de transporte ao acionar uma 
válvula hidráulica de dupla ação.

GRUPOS DE CORTE QUE 
SE ADAPTAM ÀS SUAS 
NECESSIDADES
Estão disponíveis três posições de 
montagem  (1, 2, 3) dos grupos de corte 
nas travessas: dependendo das condições 
de trabalho (inclinação, tamanho dos 
lotes, largura da unidade dianteira, etc.), é 
possível, portanto, favorecer a largura de 
trabalho ou uma sobreposição significativa 
entre a unidade dianteira e as unidades 
traseiras.

ARMAZENAMENTO POUCO 
VOLUMOSO
A combinação GMD 8730 se destaca por 
suas dimensões compactas quando ela é 
dobrada para o armazenamento. A máquina 
pode ser armazenada verticalmente sem 
equipamento adicional.
A combinação GMD 8730 adapta-se à 
maioria dos galpões.
Prática: as proteções laterais 
FLEXPROTECT dobram-se 
automaticamente para transporte e 
armazenamento.



GMD FC

26

SONHOS EM TAMANHO NATURAL
9530 10030 8830 9530 10030

O rendimento é um pré-requisito para as grandes fazendas e empresários. A energia colhida e uma taxa mínima 
de impurezas na forragem realmente fazem a diferença!
As segadoras e segadoras condicionadoras oferecem-lhe estas excelentes características graças às seguintes 
inovações:
-  Adaptação perfeita ao solo com a suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL, um design especial do chassi e uma arti-

culação em pêndulo central do grupo de corte.
- Corte ideal com a barra de corte OPTIDISC ELITE, livre de manutenção.
- Sistema de fixação rápida de facas FAST-FIT.
- Segurança efetiva em caso de obstáculo, graças ao sistema PROTECTADRIVE.
- Grande sobreposição ajustável entre as unidades dianteiras e traseiras.
- Conforto para o usuário graças aos ajustes fáceis.
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A caixa de controle KFA11 facilita 
consideravelmente o uso e os ajustes da máquina.
As seguintes funções são controladas a partir 
da cabine.
- Dobragem/recolhimento.
- Elevação individual das unidades de corte.
-  Pressão no solo dos grupos de corte pela suspensão 

hidropneumática LIFT-CONTROL.

SIMPLICIDADE DE TRANSPORTE NA ESTRADA
Durante o transporte, a segadora tripla é colocada o mais próximo possível do 
trator. Isso oferece vantagens inegáveis:
- Dimensões compactas na estrada (comprimento reduzido).
- Centro de gravidade próximo ao trator.
- Carga reduzida no eixo traseiro do trator.
Os protetores externos dobram-se automaticamente para reduzir a altura do 
transporte.

POSIÇÃO CONVENIENTE DE ARMAZENAMENTO
Dois suportes de estacionamento fazem parte do equipamento de série 
fornecido com a máquina. Armazene a máquina na posição dobrada para 
ocupar um espaço mínimo.

ELEVAÇÃO HIDRÁULICA INDEPENDENTE DAS UNIDADES
A possibilidade de elevar individualmente as duas unidades traseiras por 
cilindros hidráulicos é uma vantagem importante para o corte de lotes em 
extremidades. As manobras são fáceis e rápidas de executar. Esta operação 
pode ser feita diretamente da cabine usando a caixa de controle KFA11.
O sistema também garante um alívio da pressão no solo, benéfico para a 
cobertura vegetal, o desgaste da barra de corte e a potência necessária.

FIQUE TRANQUILO 
NA CABINE
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UM ENGATE OTIMIZADO PARA 
O SEU TRATOR

Você não precisa mais alterar o 
comprimento dos braços de levantamento 
do trator. O engate é altamente seguro 
graças às garras de acoplamento. O 
seu grupo de corte estará, portanto, 
mais estável tanto no trabalho como no 
transporte. É possível um deslocamento de 
15 cm para otimizar a posição da unidade 
de corte com as dimensões do trator / ou o 
corte excessivo com a máquina dianteira.

ESTAS NOVAS SEGADORAS CONDICIONADORAS 
REÚNEM TODAS AS CARACTERÍSTICAS QUE 
FAZEM O SUCESSO DA LINHA DE SEGADORAS  
DA KUHN:
 
-  Excelente acompanhamento do solo com a suspensão hidropneumática  

LIFT-CONTROL do grupo de corte combinada com a segurança NON-STOP
- Um corte exemplar com a barra de corte OPTIDISC ELITE, livre de manutenção
- Segurança em caso de obstáculo graças ao sistema PROTECTADRIVE
- Sistema de fixação rápida de facas FAST-FIT
- Conforto de uso graças a ajustes simplificados
-  Possibilidade de escolha entre um condicionador de dedos de ferro ou um 

condicionador de rolos de borracha

Quando a KUHN combina pela primeira vez condicionador, 
cinemática de suspensão LIFT-CONTROL e a dobragem 
vertical... nascem as novas segadoras condicionadoras 
montadas FC 3115! Estes modelos complementares das 
segadoras-condicionadoras KUHN oferecem uma largura de 
trabalho de 3,10 m. Projetadas para aproveitamento de forragens 
ou para empresários, elas podem ser combinadas com uma 
segadora frontal para maior rendimento.

A COMBINAÇÃO 
QUE FAZ A DIFERENÇA!

3115
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MAIOR COMPACIDADE E ESTABILIDADE TANTO NO TRANSPORTE 
COMO NO TRABALHO

Graças ao seu recolhimento vertical a 126 °, a sua segadora condicionadora é compacta 
para transporte. O equilíbrio do conjunto trator-máquina garante uma estabilidade muito 
boa na estrada ou durante o deslocamento entre os lotes.

TRABALHO EM ÁREAS DE DECLIVE OU COM TRATORES DE MÉDIO PORTE?

Um suporte para contrapeso está disponível como opcional e garante um melhor equilíbrio 
de forças nos braços de elevação.

ECONOMIA DE CUSTOS 
DE MANUTENÇÃO

Qualquer que seja o método de 
condicionamento escolhido, você 
reduzirá seus custos de manutenção.

A barra de corte OPTIDISC ELITE não 
necessita manutenção. Nenhuma troca 
de óleo é necessária.
Se você optar por um condicionador 
de dedos, a caixa de transmissão 
principal e de acionamento podem ser 
drenadas a cada 500 horas ou uma vez 
por ano. No caso de um condicionador 
de rolos SQUAREFLEX, as caixas 
de acionamento não precisam de 
manutenção.
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Características GMD Segadoras de discos

3123 F 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC 8730 9530 10030

Largura de trabalho por unidade de corte (m) 3,10 3,10 3,50 2,67 3,10 3,51 3,95 4,35 5,20 -

Larguras de trabalho possíveis em combinação (m) - 5,55* 5,98* 6,38* 6,83* 7,23* -  8,80 - 8,50 -8,30 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53

Sobreposição entre unidades dianteira / traseira (cm)
29 - 44 - 55 (GMD 8730)

 30 - 50 (GMD 9530)
50 - 70 (GMD 9530) / 
30 - 50 (GMD 10030)

22 - 41 conforme o engate e com 3,10 m de frente 
45 - 64 conforme o engate e 3,50 m de frente

-
29 - 44 - 55 (com 
3,10m de frente)

30 - 50 (GMD 3125 F) / 
50 - 70 (GMD 3525 F)

30 - 50 (GMD 3525 F) 

Largura de leira (m)** 1,30 - 1,40 1,00 - 1,20 1,7 2,3 2,8 1,3 3,3 3,7 4,00 - 4,40 2 x 2,40 2 x 2,80

Formação de leira
2 discos de 

enleiramento
2 tambores acionados

2 discos de 
enleiramento

1 disco enleirador externo
2 discos de 

enleiramento
1 disco enleirador externo

2 chapas 
enleiradoras

1 disco enleirador de cada lado externo

Acoplamento 3 pontos - Cat. 2 3 pontos - Cat. 3

Cabeçote Girodyne 
- 2 pontos com 
arco oscilante - 

cat. 2 e 3

3 pontos - Cat. 2 3 pontos - Cat. 3

Frequência de rotação da TDP (min-1) 1000 540 540 ou 1000 1000 1000

Transmissão primária
1 3/8’’ - 

estrias com 
limitador de torque

1 3/8’’ - 6 ou 21 estrias 1 3/8’’ - 6 estrias 1 3/8’’ - 6 ou 21 estrias
1 3/8’’ - 6 ou 21 

ranhuras
1 3/8’’ - 6 ou 21 ranhuras com limitador 

de fricção

Roda livre Integrado     na caixa de transmissão lateral
Integrado na caixa 

de transmissão 
central

Integrado nas caixas de transmissão laterais

Barra de corte OPTIDISC ELITE

Número de discos com calços de segurança em aço temperado 7 7 8 6 8 9 10 12 2 x 7 2 x 8

Proteção da barra de corte Sistema PROTECTADRIVE

Suspensão Por molas Suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL Por molas Suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL

Adaptação ao solo
Articulação em 

pêndulo
Bielas giratórias com movimento 

de liberação
Articulação em pêndulo

Articulação em 
pêndulo

Articulação em pêndulo

Largura de transporte (m) 3,00 2,99 3,48 1,70 1,75 2,00 2,90 2,99 2,95 3,35

Altura de transporte (m) -

3,65 - 3,75 - 3,90, 
dependendo da 
sobreposição 

escolhida

3,92

Proteções laterais Protetores laterais flexíveis FLEXPROTECT

Armazenamento da máquina Plano Plano
Em posição de 

transporte
Plana ou dobrada verticalmente

Iluminação e sinalização

Potência mínima necessária na TDP (kW/hp) 32/43 36/49 27/37 32/43 36/49 41/55 45/61 54/73 90/122 99/135 104/141

Equipamento hidráulico necessário no trator - 1 SE 1 SE + 1 DE 2 DE 1 SE + 1 DE 2 DE

Equipamento elétrico necessário no trator 1 tomada 7 pinos 1 tomada 7 pinos e 1 tomada 3 pinos ISO

Peso aprox. (Kg) 745 1105 1180 845 900 950 980 1085 1120 3000 1910 2300 2350

 de série
* Com acoplamento na posição mínima de sobreposição. Adicione 20 cm para segadora frontal de 3,50 m. 
** Conforme a forragem.

A cadeia de colheita de forragens encontra a sua força em seus elos individuais.
É importante otimizar a interação de todas as máquinas que os compõem. Neste 
contexto, o aplicativo móvel KUHN ForageXpert permite-lhe otimizar a colheita das 
forragens de acordo com o seu equipamento atual. Encontre o modelo de segado-
ra, segadora-condicionadora, espalhador e enleirador mais adequado à sua frota 
atual de máquinas.
Disponível na Apple Store e no Google Play.

UMA CADEIA DE COLHEITA DE ALTO DESEMPENHO

SELECT THE BEST COMBINATION

Disc Mowers
Disc Mower 
Conditioners

Tedders

Rakes Help Settings
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Características GMD Segadoras de discos

3123 F 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC 8730 9530 10030

Largura de trabalho por unidade de corte (m) 3,10 3,10 3,50 2,67 3,10 3,51 3,95 4,35 5,20 -

Larguras de trabalho possíveis em combinação (m) - 5,55* 5,98* 6,38* 6,83* 7,23* -  8,80 - 8,50 -8,30 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53

Sobreposição entre unidades dianteira / traseira (cm)
29 - 44 - 55 (GMD 8730)

 30 - 50 (GMD 9530)
50 - 70 (GMD 9530) / 
30 - 50 (GMD 10030)

22 - 41 conforme o engate e com 3,10 m de frente 
45 - 64 conforme o engate e 3,50 m de frente

-
29 - 44 - 55 (com 
3,10m de frente)

30 - 50 (GMD 3125 F) / 
50 - 70 (GMD 3525 F)

30 - 50 (GMD 3525 F) 

Largura de leira (m)** 1,30 - 1,40 1,00 - 1,20 1,7 2,3 2,8 1,3 3,3 3,7 4,00 - 4,40 2 x 2,40 2 x 2,80

Formação de leira
2 discos de 

enleiramento
2 tambores acionados

2 discos de 
enleiramento

1 disco enleirador externo
2 discos de 

enleiramento
1 disco enleirador externo

2 chapas 
enleiradoras

1 disco enleirador de cada lado externo

Acoplamento 3 pontos - Cat. 2 3 pontos - Cat. 3

Cabeçote Girodyne 
- 2 pontos com 
arco oscilante - 

cat. 2 e 3

3 pontos - Cat. 2 3 pontos - Cat. 3

Frequência de rotação da TDP (min-1) 1000 540 540 ou 1000 1000 1000

Transmissão primária
1 3/8’’ - 

estrias com 
limitador de torque

1 3/8’’ - 6 ou 21 estrias 1 3/8’’ - 6 estrias 1 3/8’’ - 6 ou 21 estrias
1 3/8’’ - 6 ou 21 

ranhuras
1 3/8’’ - 6 ou 21 ranhuras com limitador 

de fricção

Roda livre Integrado     na caixa de transmissão lateral
Integrado na caixa 

de transmissão 
central

Integrado nas caixas de transmissão laterais

Barra de corte OPTIDISC ELITE

Número de discos com calços de segurança em aço temperado 7 7 8 6 8 9 10 12 2 x 7 2 x 8

Proteção da barra de corte Sistema PROTECTADRIVE

Suspensão Por molas Suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL Por molas Suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL

Adaptação ao solo
Articulação em 

pêndulo
Bielas giratórias com movimento 

de liberação
Articulação em pêndulo

Articulação em 
pêndulo

Articulação em pêndulo

Largura de transporte (m) 3,00 2,99 3,48 1,70 1,75 2,00 2,90 2,99 2,95 3,35

Altura de transporte (m) -

3,65 - 3,75 - 3,90, 
dependendo da 
sobreposição 

escolhida

3,92

Proteções laterais Protetores laterais flexíveis FLEXPROTECT

Armazenamento da máquina Plano Plano
Em posição de 

transporte
Plana ou dobrada verticalmente

Iluminação e sinalização

Potência mínima necessária na TDP (kW/hp) 32/43 36/49 27/37 32/43 36/49 41/55 45/61 54/73 90/122 99/135 104/141

Equipamento hidráulico necessário no trator - 1 SE 1 SE + 1 DE 2 DE 1 SE + 1 DE 2 DE

Equipamento elétrico necessário no trator 1 tomada 7 pinos 1 tomada 7 pinos e 1 tomada 3 pinos ISO

Peso aprox. (Kg) 745 1105 1180 845 900 950 980 1085 1120 3000 1910 2300 2350

Com a tecnologia da KUHN,  
você colherá forragens com...

Mínimo 
DE RESÍDUOS 

Nível  
mínimo
DE IMPUREZAS

Alta
PALATABILIDADE

Um alto teor 
EM ENERGIA 
E NUTRIENTES 

Você sabia que pode economizar até 
aproximadamente R$ 267,00/ha por ano, apenas 
reduzindo as impurezas na forragem de 4 para 2 %*? 
Nós estamos do seu lado para ajudá-lo a produzir 
uma forragem de qualidade superior, obtendo assim 
lucros correspondentes.
Gostaríamos de passar o nosso Know-how na produção 
de forragem, reunidas durante várias décadas de produção 
de feno / silagem fazer implementos. Prestamos assessoria 
para você produzir alimentos para animais de primeira 
classe. Nós vamos ajudá-lo a compreender os pontos 
fortes da nossa máquina,  
a fim de que você possa usá-los de uma forma ideal de 
preservar a qualidade de sua forragem.

*Fonte: Câmara da agricultura Weser-Ems, Alemanha.
Saiba tudo sobre o nosso know-how em: forage.kuhn.com

UMA FORRAGEM SIMPLESMENTE FANTÁSTICA!
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Características FC Segadoras-condicionadoras de discos

3125 DF 3525 DF 3125 RF 3525 RF 3115 D 3115 R 8830 D 9530 D 10030 D 8830 R 9530 R 10030 R

Largura de trabalho por unidade de corte (m) 3,1 3,5 3,1 3,5 3,1  -

Larguras de trabalho possíveis em combinação (m) - 5,96* (FC 3125) 8,73 - 8,33 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53 8,73 - 8,33 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53

Sobreposição entre unidades dianteira / traseira (cm) 30-50 (FC 8830/9530)
50-70 (FC 8830/9530) / 

30-50 (FC 10030)
30-50 (FC 8830/9530)

50-70 (FC 8830/9530) / 
30-50 (FC 10030)

26-41 (FC 3125)
46-61 (FC 3525)

30-50 (FC 3125 DF) / 50-70 (FC 3525 DF) 30-50 (FC 3525 DF) 30-50 (FC 3125 RF) / 50-70 (FC 3525 RF) 30-50 (FC 3525 RF)

Largura de leira (m)** 1,20 - 2,00 1,40 - 2,00 1,45 - 2,10 2 x 1,45-2,10 2 x 1,85-2,40

Acoplamento 3 pontos - Cat. 2 3 pontos - Cat. 3N 3 pontos - Cat. 3 ou 4 (compatível com Quick Hitch cat. 3/4N)

Frequência de rotação da TDP (min-1) 1000 1000 1000

Transmissão primária 1 3/8’’ - 6 ou 21 estrias com limitador de torque

Roda livre Integrado na caixa de transmissão lateral Integrados nas caixas de transmissão laterais

Barra de corte OPTIDISC ELITE

Número de discos com calços de segurança em aço temperado 7 8 7 8 7 2 x 7 2 x 8 2 x 7 2 x 8

Proteção do trem de engrenagem Sistema PROTECTADRIVE

Suspensão Suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL

Adaptação ao solo Bielas giratórias com movimento de liberação Articulação em pêndulo

Dispositivo de condicionamento Dedos de ferro móveis 2 rolos SQUAREFLEX de borracha Dedos de ferro móveis
2 rolos SQUAREFLEX 

de borracha
Dedos de ferro móveis 2 rolos SQUAREFLEX de borracha

Espalhamento largo -

Largura de transporte (m) 2,99 3,48 2,99 3,48 2,44 2,95 3,35 - 2,95 3,35

Altura de transporte (m)  - 3,43 3,5 3,9 3,5 3,9

Proteções laterais Protetores laterais flexíveis FLEXPROTECT

Armazenamento da máquina Plano Plano ou vertical com suporte adicional Plana ou dobrada verticalmente

Iluminação e sinalização

Potência mínima necessária na TDP (kW/hp) 50/68 57/77 50/68 57/77 50/68 140/191 154/210 162/221 140/191 154/210 162/221

Equipamento hidráulico necessário no trator 1 SE 1 SE + 1 DE 2 DE (+ 1 DE opcional para o 3° ponto hidráulico do trator)

Peso aprox. (Kg) 1320 1390 1370 1455 1475 1530 3030 3210 3260 3150 3330 3380

PEÇAS KUHN
projetadas e produzidas para desafiar o tempo
As fundições e forja KUHN, aliadas a um processo de produção de alto nível, favorecem a pro-
dução de peças de reposição que desafiam o tempo. Você realmente pode confiar em nosso 
know-how e em nossas peças originais. Por meio de nossos armazéns KUHN PARTS, ofere-
cemos aos agricultores serviços de atendimento ao cliente e logística que asseguram soluções 
rápidas e confiáveis de reparo em colaboração estreita com seu Revendedor Autorizado KUHN 
mais próximo.

 de série
* Com acoplamento na posição mínima de sobreposição. Adicione 20 cm para segadora frontal de 3,50 m. 
** Conforme a forragem.



Características FC Segadoras-condicionadoras de discos

3125 DF 3525 DF 3125 RF 3525 RF 3115 D 3115 R 8830 D 9530 D 10030 D 8830 R 9530 R 10030 R

Largura de trabalho por unidade de corte (m) 3,1 3,5 3,1 3,5 3,1  -

Larguras de trabalho possíveis em combinação (m) - 5,96* (FC 3125) 8,73 - 8,33 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53 8,73 - 8,33 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53

Sobreposição entre unidades dianteira / traseira (cm) 30-50 (FC 8830/9530)
50-70 (FC 8830/9530) / 

30-50 (FC 10030)
30-50 (FC 8830/9530)

50-70 (FC 8830/9530) / 
30-50 (FC 10030)

26-41 (FC 3125)
46-61 (FC 3525)

30-50 (FC 3125 DF) / 50-70 (FC 3525 DF) 30-50 (FC 3525 DF) 30-50 (FC 3125 RF) / 50-70 (FC 3525 RF) 30-50 (FC 3525 RF)

Largura de leira (m)** 1,20 - 2,00 1,40 - 2,00 1,45 - 2,10 2 x 1,45-2,10 2 x 1,85-2,40

Acoplamento 3 pontos - Cat. 2 3 pontos - Cat. 3N 3 pontos - Cat. 3 ou 4 (compatível com Quick Hitch cat. 3/4N)

Frequência de rotação da TDP (min-1) 1000 1000 1000

Transmissão primária 1 3/8’’ - 6 ou 21 estrias com limitador de torque

Roda livre Integrado na caixa de transmissão lateral Integrados nas caixas de transmissão laterais

Barra de corte OPTIDISC ELITE

Número de discos com calços de segurança em aço temperado 7 8 7 8 7 2 x 7 2 x 8 2 x 7 2 x 8

Proteção do trem de engrenagem Sistema PROTECTADRIVE

Suspensão Suspensão hidropneumática LIFT-CONTROL

Adaptação ao solo Bielas giratórias com movimento de liberação Articulação em pêndulo

Dispositivo de condicionamento Dedos de ferro móveis 2 rolos SQUAREFLEX de borracha Dedos de ferro móveis
2 rolos SQUAREFLEX 

de borracha
Dedos de ferro móveis 2 rolos SQUAREFLEX de borracha

Espalhamento largo -

Largura de transporte (m) 2,99 3,48 2,99 3,48 2,44 2,95 3,35 - 2,95 3,35

Altura de transporte (m)  - 3,43 3,5 3,9 3,5 3,9

Proteções laterais Protetores laterais flexíveis FLEXPROTECT

Armazenamento da máquina Plano Plano ou vertical com suporte adicional Plana ou dobrada verticalmente

Iluminação e sinalização

Potência mínima necessária na TDP (kW/hp) 50/68 57/77 50/68 57/77 50/68 140/191 154/210 162/221 140/191 154/210 162/221

Equipamento hidráulico necessário no trator 1 SE 1 SE + 1 DE 2 DE (+ 1 DE opcional para o 3° ponto hidráulico do trator)

Peso aprox. (Kg) 1320 1390 1370 1455 1475 1530 3030 3210 3260 3150 3330 3380

SERVIÇOS KUHN* Maximize o uso e a produtividade de seu equipamento KUHN

SERVIÇO EXPRESSO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 24/7
Você precisa urgentemente de peças de reposição? A KUHN dispõe de 
um serviço de entrega expressa para pedidos urgentes sete dias por 
semana, 362 dias por ano. Assim, as paradas de máquina são conside-
ravelmente minimizadas e o rendimento de trabalho é maior.

A ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS!
Conte com 36 meses de total tranquilidade com a extensão de garantia 
protect+ da KUHN. Você pode se concentrar exclusivamente em seu 
trabalho e no desempenho de sua máquina. Pois é isso que você espera 
quando investe em um maquinário de alta tecnologia.

POR CONSERTOS AINDA MAIS RÁPIDOS!
Um problema técnico inesperado sempre ocorre na hora errada. Seu re-
vendedor KUHN pode lhe oferecer suporte com rapidez e eficiência graças ao 
serviço KUHN i tech. Com este serviço on-line 24/7, é possível fornecer um 
diagnóstico exato em curto espaço de tempo.

INVISTA RACIONALMENTE!
Uma nova máquina é necessária, mas seu financiamento incerto? Modernize 
seu equipamento e desenvolva sua atividade agropecuária com a financiadora 
KUHN em total segurança, conforme suas necessidades e demandas. Nós 
oferecemos soluções financeiras sob medida, adaptada às suas necessi-
dades.

*Nem todos os serviços estão disponíveis em todos os países.
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Ferramentas online para aproveitar ao máximo suas 
máquinas KUHN!
Assim que for identificado, você poderá gerenciar suas máquinas 
KUHN, acessando os catálogos de peças e baixando as instruções 
de uso.

Peças originais 
O MyKUHN permite procurar uma peça, indicando sua referência 
ou usando o catálogo eletrônico da KUHN. Encontrar uma peça 
é tão fácil quanto uma brincadeira de criança. Você pode ver a 
disponibilidade da peça no seu revendedor e enviar seu pedido.

Instruções de uso
Ao registrar suas máquinas na seção «Minha frota», você encon-
trará com muita facilidade o manual do usuário desejado. 
MyKUHN permite fazer o download do documento em uma versão 
imprimível. O MyKUHN enviará uma notificação quando sua máqui-
na for afetada por uma campanha de melhoria. Você pode entrar 
em contato com seu revendedor rapidamente.
Acabaram as surpresas, você será notificado a tempo!

MyKUHN é o seu espaço online. Registre-se hoje e saiba como os serviços exclusivos oferecidos 
pela MyKUHN facilitarão o gerenciamento de sua frota de máquinas KUHN, especialmente na 
colheita de forragens.*
Acesse: mykuhn.kuhn.com

Gerencie sua frota de máquinas

MINHA CONEXÃO PARA O SUCESSO!

* Disponível em alguns países
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Otimize as configurações da sua máquina
Acesse todas as informações de ajuste e manutenção sempre que 
necessário para otimizar sua produtividade.

Envie seu mapa de modulação com apenas um clique 
No seu computador, com o KUHN EasyTransfer, envie os mapas 
de modulação de dosagem para suas máquinas através da plata-
forma Agrirouter. Em breve disponível no MyKUHN.

Informações especializadas exclusivas

MyKUHN é uma rica fonte de informações com alto valor 
agregado! Mantenha-se informado sobre as novas máquinas 

e equipamentos KUHN, leia as histórias dos usuários, 
beneficie-se dos conselhos agronômicos e especializados 

de nossos especialistas e descubra mais sobre o know-how 
da KUHN.

Siga a modulação da dose
Com o aplicativo KUHN EasyMaps, module manualmente sua 
dose, visualizando seu mapa de recomendações e sua posição no 
campo, diretamente no seu smartphone.

Maximize o desempenho de sua máquina

E muitos outros recursos 
interessantes ...

Participe de eventos
Receba notificações quando os revendedores KUHN 

organizarem eventos perto de você e quando um evento 
imperdível for programado.

Beneficie-se das ofertas
Aproveite as ofertas exclusivas de financiamento de peças 

e máquinas KUHN.

Fique em contato
Encontre e registre seus revendedores favoritos para poder 

contatá-los de maneira rápida e fácil !
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SAIBA MAIS SOBRE A LINHA 
DE FENAÇÃO

APLICAÇÕES MÓVEIS

Visite a KUHN também no
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KUHN DO BRASIL S.A. 
Rua Arno Pini, 1380 - Distrito Industrial 
CEP: 99050-130 - Passo Fundo / RS - Brasil 
Tell: + 55 (54) 3316 6200 Fax: + 55 (54) 3316 6250 

Para obter maiores informações sobre a revenda 
KUHN mais perto de você, visite nosso site
www.kuhn.com

Visite nossos canais no YouTube.

A informação contida neste documento é apenas explicativa e não-contratual. Nossas máquinas estão em 
conformidade com a legislação vigente do país de entrega. Neste material, para ilustração de certos detalhes, 
alguns equipamentos de segurança podem não estar na posição de operação. Quando em operação, esses 
equipamentos devem estar na posição, de acordo com as prescrições indicadas no manual do operador e 
manual de montagem. Respeite a taxa bruta de peso do trator, sua capacidade de levante e a carga máxima 
por eixo e pneus. A carga do eixo dianteiro do trator está de acordo com as normas do país de entrega 
(na Europa deve alcançar um mínimo de 20% do peso líquido do trator). Nós nos reservamos o direito de 
modificar sem aviso prévio os modelos, seus equipamentos e acessórios. Máquinas e equipamentos deste 
documento podem ser protegidas por pelo menos uma patente e/ou um modelo de utilidade. As marcas 
citadas neste documento podem estar registradas em um ou mais países.

Seu revendedor KUHN

1.  Espalhadores rotativos de até 17 m  2. Enleiradores rotativos com rotor duplo  3. Enleiradores rotativos com quatro rotores
4. Enleiradores de até 13 m

Saiba mais sobre toda a linha de materiais de fenação KUHN


