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Largura de 
trabalho (m) Fixação das facas

  GMD 280 F 2,80
FAST-FIT ou parafusos

  GMD 310 F 3,11

  GMD 2721 F Compact 2,70
FAST-FIT 

  GMD 3121 F Compact 3,14

  GMD 16 1,60

Parafusos 
  GMD 20 2,00

  GMD 24 2,40

  GMD 28 2,80

  GMD 240 2,40

FAST-FIT ou parafusos  GMD 280 2,80

  GMD 310 3,10

  GMD 285 2,80

FAST-FIT   GMD 315 3,10

  GMD 355 3,50

Algumas informações sobre as GMDs  
da KUHN: 

Hoje, todas as fazendas de sucesso estão cientes 
da importância das forragens básicas para o seu 
rebanho. Toda a energia extra se traduz em melhor 
produtividade e maior renda.

COMO PRODUZIR FORRAGENS DE ALTA 
QUALIDADE
Com as segadoras KUHN, você pode contar com 
tecnologias que o ajudam a colher forragens limpas, evitar 
repiques e a preservar a cobertura vegetal. Várias funções 
também otimizam a pressão ao solo e o transporte. 

COMO ECONOMIZAR TEMPO E 
TRABALHAR COM TRANQUILIDADE
A confiabilidade de nossas barras de corte é uma garantia 
de longevidade e economia de tempo. Peças importantes, 
como a estrutura do cabeçalho, são reforçadas. Isto 
melhora a estabilidade da máquina.

ENCONTRAR UMA COMBINAÇÃO 
DE CORTE PODEROSA COM USO 
CONFORTÁVEL
As segadoras frontais são ideais para utilização em 
combinação com outra máquina, para obter altos 
rendimentos de área e aumentar a eficiência de corte. 
Mesmo em combinação, elas são fáceis de operar. 

280 F 310 F 2721 F Compact 3121 F Compact

16 20 24 28 240 280 310 285 315 355

BENEFICIE-SE DE MUITOS ANOS DE EXPERIÊNCIA 
NA FABRICAÇÃO DE SEGADORAS!
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CORTE NA ALTURA CERTA

-   Menos impurezas são introduzidas nas 
forragens. Não só durante o corte, mas 
também em todas as fases da colheita da 
forragem.

-   Uma boa altura de corte é importante para 
favorecer espécies com alto valor nutricional. 
Se o corte estiver muito perto do solo, ervas 
daninhas e espécies indesejadas podem se 
desenvolver.

-   O rendimento e a produtividade dos campos 
são aprimorados preservando o base de 
perfilhamento. Este último inclui as reservas 
de açúcar da planta e novas brotações.

GARANTIR UM CORTE LIMPO  
E REGULAR

Repicar a forragem causa perda de folhas e 
danifica a planta, que se torna mais suscetível 
a doenças. Para evitar esse fenômeno, 
o design da barra de corte e dos discos 
promove o fluxo de forragem para a leira e 
impede a introdução de impurezas. 

Encontre toda a 
experiência da 
KUHN no site 
forage.kuhn.com

O valor da forragem na ração nunca foi tão importante. Sobretudo, em um contexto onde os preços de 
concentrado são altos e onde os requisitos básicos de produtividade e rentabilidade, na produção de 
laticínios e carnes, são indispensáveis. O corte é o primeiro passo importante no processo de colheita 
de forragem. Várias opções podem ser usadas para obter forragens com ótimo valor nutricional.
As segadoras KUHN evoluíram para colher todo o potencial nutricional da forragem. Esses 
desenvolvimentos são o resultado de ouvir atentamente as necessidades dos agricultores, que foram 
traduzidas em soluções adequadas. Descubra alguns deles.

EXIJA O MELHOR!
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CORTE A FORRAGEM, NÃO PICÁ-LA

A forragem cortada apenas uma vez deve ser 
rapidamente removida para a leira. O recorte 
transversal aumenta as perdas de forragem, 
atrasa o crescimento e aumenta a demanda 
por energia. 

PRESERVAR A COBERTURA VEGETAL 

Quanto mais produtiva a pastagem, mais 
suscetível a danos. Contudo, é essencial 
preservar a cobertura vegetal. Caso contrário, 
espécies de raízes profundas, geralmente 
indesejáveis (rumex, dente de leão etc.), se 
desenvolverão. Isso introduzirá impurezas na 
forragem.

CORTE NO TEMPO CERTO

Especialmente no pré-secado, uma colheita 
no estágio certo permite manter todo o valor 
das plantas forrageiras: açúcares, proteínas, 
minerais e matéria seca. Para preservar a 
qualidade da forragem, é importante intervir 
no momento certo, ou seja, no estágio 
vegetativo correto e com condições climáticas 
adequadas.

-   Ajuste preciso da pressão sobre o solo. 
A forragem é assim preservada e a 
contaminação remove it é evitada.

-   A estabilidade das segadoras também 
permite uma velocidade de trabalho 
otimizada.

-   Passagens fáceis e inversões de marcha 
graças ao levantamento pelo cilindro 
integrado (GMD 240 a 355).

-   Uma largura de corte adaptada à área a ser 
cortada.

Uma altura ideal e regular de corte é obtida 
com uma simples ação no terceiro ponto. 
Os patins elevados estão disponíveis, 
equipamento opcional, para maiores alturas 
de corte. 

Um projeto específico da unidade de 
corte
-   As facas chanfradas garantem um corte de 

alta qualidade, limpo e regular.
-   Discos ovais, formato compacto e cônico 

da barra de corte reduz o acúmulo de 
sujeira e detritos.

Rotação de discos convergentes  
Nas segadoras KUHN, cada par de discos 
é acionado em um movimento rotacional 
convergente. Certifique-se de que nenhum 
repique degradará sua forragem.

Acompanhamento perfeito de terrenos 
irregulares 
-   A barra de corte está posicionada 

perto das rodas do trator. A garantia de 
rápida adaptação ao atravessar terrenos 
irregulares.

-   Uma montagem ideal da suspensão 
garante um equilíbrio ideal da barra de 
corte.

SOLUÇÕES KUHN

Uma forragem de excelente qualidade é obtida  
com um grau máximo de impurezas de 3% para um valor nutricional 

pelo menos equivalente a 6 MJ/kg de MS.

Grau de impurezas presentes na forragem em %
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GMD 10 100 105100 F

TEMPO MÍNIMO DE INATIVIDADE

-   O rolamento do disco pode ser removido ou montado rápido e 
facilmente. Uma possível reparação pode ser efetuada a partir 
do exterior e a baixo custo. Isto reduz o tempo de inatividade 
da máquina.

-   Seguro em caso de colisão com um obstáculo: os parafusos 
roscados dos rolamentos do disco estão firmemente ligados 
à metade superior da caixa. Sem pontos fracos, sem risco de 
ruptura.

1.  Para suportar as mais altas tensões: rolamentos especiais de alta capacidade montados em alojamentos dimensionalmente 
estáveis.

2.  Aumento da longevidade: rolamentos simétricos em relação à linha das forças sofridas pelo disco no trabalho. Esta posição 
ideal melhora o equilíbrio da carga.

3.  Proteção em caso de impacto de obstáculos: o sistema PROTECTADRIVE foi concebido para proteger o conjunto de 
engrenagem. Também limita o risco de interrupção prolongada no meio da temporada.

4.  Alta resistência ao desgaste: os parafusos de fixação da faca são totalmente protegidos. Para maior segurança, os copos de 
aço tratadas são soldadas ao disco.

5.  Mínimo risco de desgaste ou deformação: Os parafusos de cabeça cilíndrica são alojados em copos de aço tratados.  
O bom alinhamento é garantido sem risco de distorção.

6.  Confiabilidade a longo prazo: engrenagens de grande diâmetro em aço forjado de alta qualidade com dentes reforçados.
7.  Uma vedação perfeita: vedação em O-ring de alta qualidade alojada entre as duas metades da barra de corte.

Vistas de fora, algumas segadoras de disco parecem com um enleirador KUHN. Porém, o mais importante está por 
dentro. Os padrões de design e fabricação da KUHN garantem uma vida útil longa e uso confiável.  
Não hesite em dar uma olhada nos benefícios da barra de corte da série 100.
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Fixação FAST-FIT: 
as facas podem ser trocadas rapidamente.

Fixação por meio de parafusos

OLHE MAIS DE PERTO

A PEÇA CENTRAL  
DAS SEGADORAS KUHN

FAST-FIT: UMA FIXAÇÃO DE FACAS 100% SEGURA 

As segadoras frontais GMD 280 - 310 F e as segadoras GMD 240 a 355 podem 
ser equipadas com o sistema de troca rápida das facas FAST-FIT. Durante o seu 
desenvolvimento, foram feitos todos os esforços para garantir uma segurança 
equivalente à fixação por meio de parafusos. 

3 GARANTIAS ADICIONAIS:

• Uma potente lâmina de mola assegura uma pressão constante no pino de retenção da faca.
• Os parafusos de fixação das facas têm um rebordo para maior segurança.
•  A placa de mola só pode ser deformada para baixo quando o disco estiver alinhado com o patim da barra de corte. Assim, quando 

o disco está girando, não há risco de abertura. A fim de limitar os custos de manutenção, o parafuso de retenção e a lâmina de 
mola podem ser substituídos separadamente.

A qualidade de corte permanece excelente graças à compacidade da barra de corte e à forma exclusiva das facas que passam o 
mais próximo possível dos patins de proteção.
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1021 F Compact

OPTIDISC: UM CORTE IDEAL!

DESLIZE SOBRE A COBERTURA VEGETAL

Em condições de forragem molhada ou pegajosa, o solo pode se 
acumular na frente da barra de corte, exceto com o OPTIDISC ELITE!
Seus patins específicos 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.

EXCLUSIFEXCLUSIVO

Todos os lucros de uma fazenda 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 ração 
básica, 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 para aumentar a lucratividade.
A barra de corte OPTIDISC ELITE foi desenvolvida em colaboração com os agricultores. Combina 
qualidade de corte, confiabilidade e conforto de utilização. As grandes áreas de sobreposição da faca, o 
baixo ângulo de corte e a rotação convergente dos discos não só melhoram a qualidade do corte como 
também ajudam a conduzir a colheita para a leira.

UM CORTE LIMPO EM TODAS AS CONDIÇÕES

A qualidade do corte é preservada em várias forrageiras e principalmente na região do meio da montanha, onde existem campos temporários 
com vários cortes e campos naturais.
Aproveite:
-  Discos com formas muito específicas.
-  Grandes áreas de corte intensivo.
A evacuação da forragem é facilitada, em particular nos declives e encostas, por um corte feito na direção da leira.
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COMPONENTES  
SUPERIORES DA LINHA QUE  

FORTALECEM O NÚCLEO DA BARRA DE CORTE

MÁXIMA CONFIABILIDADE E SUSPENSÃO

Componentes de qualidade 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 engrenados.
- Discos com copos forjados e tratados na superfície.
- Patins 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.

EXCLUSIFEXCLUSIVOEXCLUSIFEXCLUSIVOEXCLUSIFSEGURANÇA
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GMD

GMD 310 F

Esta segadora frontal de 8 discos oferece uma largura de trabalho de 3,11 m. Sua 
vantagem está em seus 4 tambores enleiradores, que formam uma leira arejada, 
evitando esmagar a forragem com as rodas do trator. A largura de transporte da 
segadora GMD 310 F é inferior a 3,00 m.

PARA MAIS DETALHES  
VEJA AS PÁGINAS 12-13

GMD 280 F

GMD 280 F Equipada com uma barra de 
corte de 7 discos, a segadora GMD 280 F 
tem uma largura de trabalho de 2,80 m.

SEGADORAS FRONTAIS KUHN GMD 100 F
100 F

Seu principal objetivo durante a colheita é produzir forragens de alto valor nutricional. As novas segadoras 
frontais da série KUHN GMD 100 F se destacam pela multiplicação de suas vantagens: ampla variedade de 
equipamentos, confiabilidade, qualidade de corte e excelente aderência ao solo.
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GMD

PARA MAIS DETALHES  
VEJA AS PÁGINAS 14-15

GMD 2721 F E GMD 3121 F
Estas segadoras são incomparavelmente leves. Pesam 575 kg e 635 kg para uma largura de 
transporte de 2,55 m e 3,00 m, respectivamente.

GMD 1021 F COMPACT

A barra de corte, em particular com 
tratores com rodas duplas ou largas, 
oferece uma largura de trabalho de 
2,70 me 3,14 m, respectivamente, para 
a GMD 2721 F e a GMD 3121 F.
A sobreposição é importante para 
evitar áreas mal cortadas em curvas 
fechadas. 

SEGADORAS FRONTAIS KUHN GMD 100 F
1021 F COMPACT

As segadoras frontais GMD 1021 F Compact foram desenvolvidas especialmente para uso em áreas 
muito difíceis. Essas máquinas são perfeitamente adequadas para tratores de baixa potência ou 
áreas montanhosas. Cada detalhe foi cuidadosamente estudado para reduzir ao mínimo o peso, sem 
comprometer a confiabilidade.
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É a qualidade dos alimentos armazenados em silos ou fardos que faz a diferença para os agricultores que 
desejam melhorar a lucratividade de sua atividade. A meta é simples: produzir o máximo de carne ou leite 
possível a partir dos componentes básicos da ração.

META DE QUALIDADE
280 F 310 F

PERFEITAMENTE ADEQUADA PARA USO COMBINADO

Combinado com duas unidades traseiras, a GMD 280 F e a GMD 310 F podem atingir até 8,80 m de largura de corte. O peso reduzido 
das segadoras de disco frontais proporciona alto desempenho mesmo com tratores de média potência.

AUMENTO DA ROBUSTEZ E CONFORTO

Para garantir uma vida útil muito longa da máquina, vários elementos foram considerados durante seu design:
- Estrutura principal robusta em perfil espesso.
- Acionamento do disco reforçado com novos rolamentos e vedações.
- Transmissão adaptada às altas potências nominais como padrão.
- Nova tampa frontal para fácil acesso aos pontos de lubrificação.
- Novos protetores laterais ergonômicos que não precisam ser dobrados sob a tampa frontal para transporte.



13

3 2 1

A unidade de corte “rebocada” é fixada ao chassi com bielas. Com esse conceito de suspensão, a máquina pode girar +/- 6° da esquerda para 
a direita e - 6° a + 5° de baixo para cima, mas também mover 50 cm na vertical, pré-requisitos ideais para um excelente adaptação ao solo e 
para a produção de forragem limpa, seja para operações diárias em solo úmido ou para cortar o pré-secado ou o feno.

A SUSPENSÃO POR “TRAPÉZIO” ADAPTA-SE ÀS IRREGULARIDADES NO TERRENO

EM FACE DE UM OBSTÁCULO:

1. A segadora levanta-se como uma ponta de esqui.

2. Atravessa o obstáculo.

3. Retorna automaticamente à posição inicial.

META DE QUALIDADE

PRESSÃO AO SOLO ADAPTADA

A posição ideal da suspensão da mola das segadeiras frontais 
GMD permite um ajuste preciso e exato da pressão no solo. 
O peso exercido pela unidade de corte no solo é, portanto, 
efetivamente limitado em todas as circunstâncias. Além disso, 
o desgaste dos patins é reduzido. Resultados: altura regular de 
corte, brotações preservadas e forragem limpa.

Quatro tambores enleiradores tocados por correia formam leiras arejadas e estreitas que não serão esmagadas pelas rodas do trator. 
Isso facilita o recolhimento das leiras por enfardadoras ou vagões forrageiros sem correr o risco de contaminar a forragem. Em situações 
particulares com forragens pesadas ou longas, barras de perfil mais agressivas podem ser anexadas aos tambores para melhorar o fluxo de 
forragem para trás.

COMO OBTER LEIRAS AREJADAS
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GMD 2721 F Compact 3121 F Compact

A “OFF ROAD” DAS MONTANHAS
As segadoras frontais compactas estão mais sofisticadas. Estão disponíveis em 2 larguras de trabalho nas 
versões GMD 2721 F e GMD 3121 F. Sua compacidade e baixo peso as tornam particularmente adequadas 
para trabalhos em terrenos íngremes ou áreas montanhosas. Vimos estas máquinas cortando facilmente 
terrenos com uma inclinação de mais de 30%, com um domínio impressionante do monitoramento do 
terreno e uma qualidade excepcional de corte.

PESO MÍNIMO, 
CONFIABILIDADE MÁXIMA

O design compacto da GMD 2721 F e 
da GMD 3121 F é ideal para tratores 
pequenos. O peso limitado e os patins 
de disco favorecem a adaptação ao 
terreno. O design foi feito para evitar 
quilos extras. Graças a um design 
harmonioso, a robustez é ótima e a 
estabilidade no trabalho, excelente.
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ACOMPANHAMENTO PRECISO  
DO TERRENO

O grupo de corte segue fielmente os 
desníveis do terreno graças à sua articulação 
pendular com uma amplitude de 8 graus. 
A suspensão é ajustada ou por duas 
molas ligadas ao trator ou diretamente pela 
suspensão integrada no hidráulico do trator. 
O peso é limitado ao solo e a máquina 
protege a cobertura vegetal.

DOIS TIPOS DE ACOPLAMENTO

Acoplar a máquina à estrutura de fixação de 
três pontos ou à estrutura de fixação fêmea 
de três pontos. Um triângulo de acoplamento 
macho é necessário para a segunda 
possibilidade.

FLEXPROTECT - EVITAR CUSTOS 
DE REPARAÇÃO

Para evitar danos durante o corte na borda 
de um lote ou a beira de uma árvore,  
o protetor externo flexível FLEXPROTECT 
pode deformar e recuperar sua forma 
original. A operação pode ser feita 
confortavelmente, sem ferramentas, ou 
remotamente através de controle hidráulico 
disponível como equipamento opcional.

EXCLUSIVO

«O corte é perfeito em todas as condições. 
Muitos comentários positivos foram 
feitos sobre a excelente qualidade do 
acompanhamento do solo e do corte.»
Fonte: revista LANDWIRT 18/2018, p. 63.
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GMD

DESIGN SIMPLES, EXCELENTE QUALIDADE DE   CORTE
As GMD da série 10 são adequadas para pequenas e médias fazendas. Estas segadoras, com larguras de 
trabalho de 1,60 a 2,80 m, combinam uma estrutura simples com uma vasta gama de equipamentos. Um 
corte limpo e uniforme é assim garantido. Todos os modelos estão equipados com a robusta e potente 
barra de corte da série 100.

DISPARO DE SEGURANÇA

Se a unidade de corte encontrar um obstáculo, 
o disparo de segurança (até 20°!) faz com 
que a unidade de corte inverta parcialmente. 
O impacto do choque é significativamente 
reduzido. Você pode reativar o dispositivo com 
uma simples inversão.

UMA UNIDADE ARTICULADA PARA 
SEGUIR OS CONTORNOS DE PERTO 

A unidade de corte articulada segue o 
contorno do terreno com a máxima precisão, 
mesmo quando se cortam aterros ou valas.

MOLA DE ALÍVIO PARA UM 
ACOMPANHAMENTO PRECISO  
DO SOLO

A mola de alívio permite que a pressão 
no solo da barra de corte seja ajustada 
com precisão ao solo para se adaptar às 
condições de mudança do terreno. O grau de 
tensão é determinado pela altura em que a 
máquina é acoplada ao hidráulico do trator.

20 24 2816
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DESIGN SIMPLES, EXCELENTE QUALIDADE DE   CORTE

EIXO CARDAN COM EMBREAGEM

O eixo cardan com embreagem é 
recomendado se a segadora for utilizada com 
um trator com TDP hidráulica.
Esta transmissão é padrão na segadora 
GMD 28.

ACOMPANHAMENTO 
INSTANTÂNEO DE MUDANÇAS  
NO TERRENO

A distância entre a barra de corte e as 
rodas traseiras do trator é reduzida. A 
unidade de corte reage rapidamente as 
mudanças no terreno. Isto garante uma 
altura de corte uniforme.

PARA UMA EVACUAÇÃO 
COMPLETA DA FORRAGEM

A forma especial dos discos promove a 
rápida evacuação da forragem. Isto evita o 
repique da forragem. As facas são presas 
aos discos com parafusos.

LEIRAS PERFEITAMENTE 
FORMADAS 

A roda enleiradora é montada atrás do disco 
cone externo. Separa a forragem cortada da 
forragem de pé. Desta forma, as rodas direitas 
do trator não passam sobre a forragem 
cortada.
As vantagens da roda enleiradora em relação 
a uma placa enleiradora:
-   integra-se totalmente sob a lona.
-  não está em contato com o solo.
-   os danos causados pela inversão ou viragem 
são evitados.

DESFRUTE DE UM CORTE  
LIMPO E REGULAR
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GMD

ENTRE NA LENDA DO CORTE
Herdeira das lendárias segadoras KUHN GMD 600, 700 e 800, a GMD 240, 280 e 310 irá convencê-lo com 
as suas vantagens. Foram desenvolvidos para se adaptarem a condições de trabalho cada vez mais 
intensivas, tais como:
-  aumentando a área de corte,
-  aumentando a velocidade de trabalho,
-   o prolongamento das viagens com velocidades de transporte que muitas vezes atingem 40 ou mesmo 

50 km/h.

UMA ESTRUTURA DE LONA 
PROTETORA 

O design da estrutura de suporte e da lona 
é feita para garantir um suporte confiável a 
longo prazo.

RESISTENTE A UM ESTRESSE CADA 
VEZ MAIOR

A série GMD 100 é mais resistente ao 
estresse, graças à sua estrutura de engate 
reforçada. Suporta 70% a mais de estresse.

SUAVIDADE NO FINAL DOS CAMPOS

As GMD 240 a 310 são equipadas com um 
limitador hidráulico de elevação para limitar 
a elevação da unidade de corte quando se 
desloca pelas leiras. Este uso suave reduz o 
estresse mecânico.

240 280 310
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+35°

-25°

ÓTIMO ESPAÇO ENTRE AS ÁREAS 
CORTADAS E NÃO CORTADAS

O corte de forragem longa requer uma grande 
folga no final da barra de corte. Uma boa 
folga sob a lona e o disco de corte facilita a 
remoção e a separação do material cortado e 
da cultura em pé.

CAIXA/BARRA DE CORTE 
REFORÇADA

Um reforço conecta a caixa com o reforço 
traseiro da barra de corte. Aumenta a força do 
suporte da caixa em 40%.

ARTICULAÇÕES 
REDIMENSIONADAS 

As principais articulações foram redesenhadas 
para cumprir o seu compromisso com a 
robustez a longo prazo. A barra de corte é 
articulada em buchas de bronze.

REDUÇÃO DE PESO UNIFORME 
EM TODA A LARGURA 
Uma potente mola de alívio garante a 
distribuição ideal da pressão no solo sob 
várias condições do terreno.

UMA CINEMÁTICA ENGENHOSA 
PARA UMA COBERTURA VEGETAL 
PRESERVADA
O sistema de elevação e suspensão permite 
elevar a barra de corte e o patins interior 
utilizando apenas o cilindro hidráulico da 
segadora. Utilização simplificada para uma 
melhor produtividade. O engate de três 
pontos do trator permanece na altura pré-
selecionada.

UMA VASTA GAMA DE UTILIZAÇÕES

O corte de valas e aterros é possível graças 
à cinética de articulação da unidade de 
corte. Dependendo do modelo, o ângulo de 
inclinação pode chegar a 35° para cima e 
25° para baixo. 

QUALIDADE  
EXEMPLAR DE CORTE
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DISCOS PESADOS (HD)

Estes discos têm uma vida mais longa do 
que qualquer outro. Eles são adequados para 
cortar em condições intensivas. As segadeiras 
da série GMD 100 podem ser equipadas de 
série com estes discos pesados. As facas 
torcidas estão disponíveis como padrão, as 
ranhuradas como equipamento opcional.

DISCOS RÁPIDOS 

As segadoras GMD 240, 280 e 310 podem 
ser equipadas com facas FAST-FIT. Para 
reduzir custos, o parafuso da faca e a 
lâmina de mola podem ser substituídos 
separadamente.
Foram feitos todos os esforços para garantir 
a mesma segurança que a fixação por do 
parafuso.

DISCOS PADRÃO

Dependendo da situação e da intensidade 
de uso, a fixação da faca pode ser escolhida 
com parafusos. Estes discos estão equipados 
com facas torcidas (padrão) ou facas 
ranhuradas.

POSIÇÃO DE TRANSPORTE 
OPERADA DA CABINE
Os modelos GMD 240 a 310 podem 
opcionalmente ser equipados com um 
mecanismo pivotante hidráulico para se 
deslocarem para a posição de transporte. 
Graças a este dispositivo, nunca foi tão 
confortável e rápido chegar à posição de 
transporte. Se você tiver pequenos lotes 
para cortar, você se beneficiará de uma 
economia de tempo muito apreciável.

DO TRABALHO  
AO TRANSPORTE  
NUM PISCAR  
DE OLHOS

UMA AMPLA ESCOLHA 
DE DISCOS PARA 
SATISFAZER TODAS  
AS NECESSIDADES

240 280 310
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be strong, be

SEM TEMPO A PERDER NA ESTAÇÃO 

Para economizar tempo durante a estação, 
as segadoras de discos GMD 240, 280 e 
310 estão equipadas com uma transmissão 
com um intervalo de lubrificação aumentado 
para 100 horas. 

TENSÃO SEMI-AUTOMÁTICA  
DA CORREIA

As correias são reajustadas após as primeiras 
horas de uso. A sua tensão pode ser 
ajustada com facilidade e precisão. Uma 
dimensão apropriada, polia a polia, é mantida, 
independentemente da carga nas correias. 
Uma exclusividade KUHN para aumentar a 
vida útil da correia.

UMA FERRAMENTA PARA TODAS  
AS CONFIGURAÇÕES 
Apenas uma chave, fornecida com a 
segadora, será usada para todas as 
configurações:
-  ajuste da mola da suspensão,
-  desbloqueio do protetor de lona,
-  ajuste da tensão da correia,
-   substituição da faca (se aparafusada).

DESIGN PRÁTICO  
PARA ECONOMIZAR TEMPO

Preserve o valor  
da sua máquina
No caso de um obstáculo ser encontrado, o 
gatilho de segurança faz com que a unidade 
de corte recue parcialmente (até 20 °!). O 
impacto do choque é significativamente 
reduzido. Você pode reativar o dispositivo 
com uma simples inversão.

KUHN PARTS
Peças desenhadas para desafiar o tempo

As fundições e forjarias KUHN, juntamente com uma ferramenta de produção ultra-moderna, per-
mitem a produção de peças de reposição para desafiar o tempo. Você pode contar com o nosso 
know-how e peças originais. Graças aos nossos armazéns KUHN PARTS, você se beneficia do 
suporte ao cliente e dos serviços de logística. Isto assegura soluções de reparação rápidas e fiáveis 
em colaboração com o seu Parceiro Autorizado KUHN mais próximo.
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DESAFIE OS TERRENOS IRREGULARES

CONSTANT  FLOAT (A) 

A cinemática de alívio confere à segadora 
uma redução de peso digna de máquinas 
com articulações pendulares. Esse recurso 
garantirá uma excelente estabilidade da 
máquina com uma altura de corte regular 
mesmo em alta velocidade e um bom 
acompanhamento do relevo do campo.  
A cobertura vegeral será preservada mesmo 
em condições úmidas. A regulagem do alívio 
é rápida e simples: não são necessárias 
ferramentas.

ARTICULAÇÃO FORTEMENTE 
COMPENSADA (B) 

A articulação de liberação é deslocada na 
extremidade esquerda da máquina, permitindo 
que ele seja melhor liberada (até 22°) para 
absorver choques ao encontrar um obstáculo.

LEIRA REGULAR

Com os discos externos e os discos de leira 
você consegue uma separação clara entre 
forragem em pé e a leira, assim como uma 
passagem desobstruída para a roda direita 
do trator. A leira será regular, bem formada e 
fácil de recolher.

285 315 355

Completando a gama histórica das segadoras KUHN, as três novas GMD 285, 315 e 355 irão satisfazer os 
agricultores que procuram um melhor acompanhamento do terreno e uma melhor evacuação das 
forragens ao cortar em leiras ou em terrenos irregulares. Isso é possível graças à nova cinemática de alívio 
de peso CONSTANT FLOAT e ao novo controle direto realizado no primeiro disco da barra de corte. Com 
uma largura de trabalho de 2,80 a 3,50 m, a sua capacidade de trabalho a alta velocidade e baixo consumo 
de energia fazem dela uma máquina projetada para cortar vários hectares a um custo menor, sem afetar a 
qualidade do corte.

FAÇA UM CORTE IMPECÁVEL
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Estas GMD têm um novo acionamento da barra de corte. Este acionamento direto (A) é 
executado através do primeiro disco. Graças ao grande espaço livre, você se beneficiará 
de uma boa evacuação das forragens, especialmente em terrenos irregulares ou ao cortar 
arremates. Uma ligação externa (B) que liga o suporte do disco à proteção fornece à unidade 
de corte a robustez necessária para uma utilização intensiva. O suporte do disco é acessível 
através da abertura dupla da lona. As ações de manutenção são muito facilitadas, em 
particular graças à possibilidade de dobrar as proteções frontal, traseira e lateral (C).

A correia montada com dispositivo de 
pré-tensionamento, a ausência de um 
bico de lubrificação na máquina e uma 
carcaça principal que requer drenagem zero 
economizará o seu tempo de manutenção.

APROVEITE A FÁCIL MANUTENÇÃO NA SUA MÁQUINA

O engate otimizado permite uma boa 
adaptação às diferentes larguras totais 
dos tratores. A geometria do chassi 
e do acionamento reduz o espaço de 
transporte ao mínimo. A proteção de 
extremidade dobra-se automaticamente 
para reduzir a altura de transporte (no 
GMD 315 e 355).
A máquina é colocada no chão quando 
estacionada. Se o espaço disponível for 
limitado, um suporte adicional (opcional) 
permite-lhe colocá-la em posição vertical 
no seu barracão.

UMA MÁQUINA COMPACTA PARA O TRANSPORTE
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GMD

FORRAGEM LIMPA E LEIRAS 
PERFEITAMENTE ESTRUTURADAS

A limpeza das forragens de alto valor energético e nutricional é um fator determinante para aumentar a 
produtividade do seu rebanho. A KUHN oferece-lhe diferentes equipamentos para melhor calibrar as leiras 
e satisfazer as suas necessidades.

EQUIPAMENTO: SEGUNDO 
DISCO CÔNICO INTERNO 
PARA GMD 28 E 280
Para reduzir a largura de leira, o 
segundo disco plano pode ser 
substituído por um disco cônico 
alto. A largura de leira é reduzida 
para aproximadamente 1,70 m / 
1,80 m.

PADRÃO: A RODA 
ENLEIRADORA EXTERNA 
FORMA LEIRAS PERFEITAS 
A roda enleiradora é montada atrás 
do disco cone externo. Separa a 
forragem cortada da forragem de 
pé. Desta forma, as rodas direitas 
do trator não passam sobre a 
forragem cortada. 
As vantagens da roda enleiradora 
em comparação com uma placa 
enleiradora:
-  integra-se totalmente sob a lona.
-  não está em contato com o solo.
-  os danos causados pela inversão 

ou viragem são evitados.

EQUIPAMENTO: RODA 
ENLEIRADORA INTERNA 
PARA GMD 28 E 280
Utilizada em conjunto com o 
segundo cone alto, a roda de leira 
interna das segadoras GMD 28 e 
280 reduz a largura de leira para 
aproximadamente 1,50 m.

EQUIPAMENTO: RODA  
ENLEIRADORA INTERIOR 
PARA GMD 24 E 240
Nos modelos GMD 24 e 240, esta 
roda reduz a largura de leira para 
aproximadamente 1,50 - 1,60 m.

10 100 105



25

COMPATIBILIDADE COM ENGATE 
RÁPIDO 

As GMD 240, 280 e 310 são compatíveis 
com os engates de trator equipados com a 
estrutura de engate rápido, categoria 2. Tudo 
o que é necessário é a instalação de um pino, 
disponível como acessório.

PADRÃO: DESLOCAMENTO 
LATERAL 

Para garantir uma largura de corte total 
quando a segadora está acoplada a tratores 
com larguras de via variáveis, as segadoras 
GMD 240 a 310 têm uma distância de 50 mm 
para a direita e para a esquerda.

EQUIPAMENTO: AUMENTAR O 
DESLOCAMENTO LATERAL 

Para os modelos GMD 240 a 310, está 
disponível um pino de engate esquerdo 
estendido para aumentar o desvio para a 
direita em até 200 mm.

COMPATIBILIDADE COM 
TRATORES E SEGADORAS 
HOMOLOGADAS

EQUIPAMENTO: PATIM DE 
DESGASTE 
Os patins de desgaste são 
fabricados com muito cuidado 
para suportar o trabalho em pisos 
desgastados.
Para reduzir os seus custos de 
manutenção, estão disponíveis 
patins de desgaste que podem ser 
soldados por baixo dos patins. O 
tempo de vida deles é prolongado.

EQUIPAMENTO:  
LIGAÇÃO EXTERNA NAS 
GMD 10 E 100
Para operações mais intensivas e 
terrenos muito acidentados: uma 
haste de ligação reforça a conexão 
entre a barra de corte e a armação 
com lona.

PADRÃO: LIGAÇÃO 
EXTERNA NA GMD 105
As GMD da série 105 têm uma 
ligação externa que liga o suporte 
do disco ao protetor como padrão.
Uma vantagem para uso muito 
intensivo, em terrenos irregulares 
ou corte de forragem em alta 
velocidade.

EQUIPAMENTO: PATINS 
ELEVADOS 
Estes patins estão disponíveis para 
situações de corte que requerem 
uma altura de corte elevada de até 
90 mm.
Eles também provam sua utilidade 
em condições úmidas e pegajosas. 
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Características Segadoras de discos montadas frontais e traseiras

GMD 280 F GMD 310 F GMD 2721 F COMPACT GMD 3121 F COMPACT GMD 16 GMD 20 GMD 24 GMD 28 GMD 240 GMD 280 GMD 310 GMD 285 GMD 315 GMD 355

Largura de trabalho (m) 2,80 3,11 2,70 3,14 1,60 2,00 2,40 2,80 2,40 2,80 3,10 2,80 3,10 3,50

Número de discos com patins de proteção 
(aço tratado) 7 8 6 7 4 5 6 7 6 7 8 7 8 9

Caixas modulares de discos

Barra de corte Barra de corte 100 OPTIDISC ELITE Barra de corte 100

Proteção do trem de engrenagem PROTECTADRIVE PROTECTADRIVE

Suspensão Por molas Por molas ou pelo hidráulico do trator Por molas

Segurança -  (liberação mecânica)

Fixação das facas Parafusos ou rápida FAST-FIT Rápida FAST-FIT Parafusos Rápida FAST-FIT ou Parafusos Rápida FAST-FIT

Largura média da leira (m) 0,90 1,30 1,30 1,50 1,10 1,40 1,70  2,00 1,70 2,00 2,40 2,00 2,80 2,80

Roda enleiradora externa - Por discos externos com cones de enleiramento

Ângulo de corte +/- 6 %  +/- 8 ° +35° a -22° 
(-40° com kit de equipamento opcional) +35° a -15° +35° a -25° +35° a -30° +35° a -25°

Posição de manobras Pelos cilindros integrados da máquina Com sistema de elevação do trator Por cilindro hidráulico integrado

Posição de transporte - - Dobragem vertical por cilindro hidráulico    e sistema de travamento automático Dobragem vertical após dobragem manual da lona 
OU dobragem hidráulica traseira vertical Dobradura vertical a 110°

Acoplamento Triângulo de acoplamento fêmea cat. 2 Triângulo de acoplamento fêmea cat. 2  
ou por quadro 3 pontos cat. 1 e 2 3 pontos, cat. 1 e 2 3 pontos, cat. 2

Compatibilidade de engate rápido - - -

Corrente limitadora de elevação -

Frequência de rotação da TDP (min-1) 1000 540 ou 1000 1000 540 (1000 no GMD 310, 285, 315 e 355 como equipamento opcional)

Transmissão primária 1 3/8 (6 estrias)

Roda livre

Potência mínima necessária na TDP (kW/hp) 28/38 32/43 27/32 37/43 15/21 19/26  23/31   27/36 23/31   27/36 30/41 2737 30/41  34/46 

Equipamento hidráulico necessário no trator 1 x SE - 1x SE 1 x SE (+ 1 x DE para opcional de posição  
de transporte pivotante traseiro) 1 x SE

Peso aprox. (Kg) 960 1010 575 635 420 465 544 600 613 659 711 795 845 875

 de série     equipamento opcional   -- não disponível

UMA FILEIRA DE COLHEITA DE ALTO DESEMPENHOOS SERVIÇOS KUHN* Maximize a utilização e a produtividade do seu equipamento KUHN

Receba a sua peça 7 dias por semana, 24 horas por dia
Você precisa de um peça de reposição rapidamente? Com a KUHN SOS 
ORDER, você recebe uma entrega expressa 7 dias por semana, 362 
dias por ano. Desta forma, você minimiza o tempo de inatividade de sua 
máquina e melhora o seu rendimento de trabalho.

A escolha dos profissionais!
Desfrute de 36 meses de completa serenidade com a garantia KUHN 
PROTECT+. Assim, você pode se concentrar exclusivamente em seu 
trabalho e no desempenho de sua máquina. Uma vez que é exatamente 
isso o que você espera ao investir em uma máquina de alta tecnologia.

Para reparos ainda mais rápidos!
Uma pane técnica inesperada ocorre sempre na hora errada. Graças ao 
KUHN I TECH, seu Parceiro Autorizado KUHN pode ajudá-lo com rapidez e 
efi ciência. Esta ferramenta está disponível online 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, e permite um diagnóstico rápido e preciso.

Invista racionalmente!
Você precisa de uma máquina nova, mas o fi nanciamento é incerto? 
Modernize o seu parque de máquinas e melhore a sua operação com KUHN 
FINANCE - com segurança e de acordo com suas necessidades e exigências. 
Nós oferecemos soluções de fi nanciamento sob medida e adaptadas às 
suas necessidades.

*Nem todos os serviços e equipamentos estão disponíveis em todos os países.
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Características Segadoras de discos montadas frontais e traseiras

GMD 280 F GMD 310 F GMD 2721 F COMPACT GMD 3121 F COMPACT GMD 16 GMD 20 GMD 24 GMD 28 GMD 240 GMD 280 GMD 310 GMD 285 GMD 315 GMD 355

Largura de trabalho (m) 2,80 3,11 2,70 3,14 1,60 2,00 2,40 2,80 2,40 2,80 3,10 2,80 3,10 3,50

Número de discos com patins de proteção 
(aço tratado) 7 8 6 7 4 5 6 7 6 7 8 7 8 9

Caixas modulares de discos

Barra de corte Barra de corte 100 OPTIDISC ELITE Barra de corte 100

Proteção do trem de engrenagem PROTECTADRIVE PROTECTADRIVE

Suspensão Por molas Por molas ou pelo hidráulico do trator Por molas

Segurança -  (liberação mecânica)

Fixação das facas Parafusos ou rápida FAST-FIT Rápida FAST-FIT Parafusos Rápida FAST-FIT ou Parafusos Rápida FAST-FIT

Largura média da leira (m) 0,90 1,30 1,30 1,50 1,10 1,40 1,70  2,00 1,70 2,00 2,40 2,00 2,80 2,80

Roda enleiradora externa - Por discos externos com cones de enleiramento

Ângulo de corte +/- 6 %  +/- 8 ° +35° a -22° 
(-40° com kit de equipamento opcional) +35° a -15° +35° a -25° +35° a -30° +35° a -25°

Posição de manobras Pelos cilindros integrados da máquina Com sistema de elevação do trator Por cilindro hidráulico integrado

Posição de transporte - - Dobragem vertical por cilindro hidráulico    e sistema de travamento automático Dobragem vertical após dobragem manual da lona 
OU dobragem hidráulica traseira vertical Dobradura vertical a 110°

Acoplamento Triângulo de acoplamento fêmea cat. 2 Triângulo de acoplamento fêmea cat. 2  
ou por quadro 3 pontos cat. 1 e 2 3 pontos, cat. 1 e 2 3 pontos, cat. 2

Compatibilidade de engate rápido - - -

Corrente limitadora de elevação -

Frequência de rotação da TDP (min-1) 1000 540 ou 1000 1000 540 (1000 no GMD 310, 285, 315 e 355 como equipamento opcional)

Transmissão primária 1 3/8 (6 estrias)

Roda livre

Potência mínima necessária na TDP (kW/hp) 28/38 32/43 27/32 37/43 15/21 19/26  23/31   27/36 23/31   27/36 30/41 2737 30/41  34/46 

Equipamento hidráulico necessário no trator 1 x SE - 1x SE 1 x SE (+ 1 x DE para opcional de posição  
de transporte pivotante traseiro) 1 x SE

Peso aprox. (Kg) 960 1010 575 635 420 465 544 600 613 659 711 795 845 875

 de série     equipamento opcional   -- não disponível

A fileira de colheita de forragem retira a sua força dos seus elos individuais.
É importante otimizar a interação de todas as máquinas que as compõem. Neste 
contexto, o aplicativo móvel KUHN ForageXpert permite-lhe optimizar a colheita de 
forragem de acordo com o seu equipamento atual. Encontre o modelo de sega-
deira, segadeira condicionadora, espalhadora e ceifeira mais adequado à sua frota 
atual de máquinas.
Disponível na Apple Store e no Google Play 

UMA FILEIRA DE COLHEITA DE ALTO DESEMPENHO
SELECT THE BEST COMBINATION

Disc Mowers Disc Mower 
Conditioners Tedders

Rakes Help Settings
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GMD Segadoras de discos montada

285 à 355 240 à 310 16 à 28

Intensidade de uso +++ +++ ++
Confortável transição para a posição de transporte/trabalho* +++ +++ +
 Facilidade na substituição da faca** +++ +++ +
Adaptação a tratores de via larga +++ +++ +
Simplicidade e acessibilidade para manutenção +++ ++ +
*com giro hidráulico para trás na GMD 240 a 310     ** com fixação FAST-FIT                                                                                                     +++ ótima     ++ muito boa      + boa

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 modifi 
car sem aviso prévio os modelos, seus equipamentos e acessórios. Máquinas e equipamentos deste docu-
mento 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.

Visite a KUHN também no

Seu Parceiro Autorizado

1. Segadoras de disco frontais compactas - 2. Segadoras frontais - 3. Segadoras de disco dobráveis horizontalmente 
4. Segadoras de tambor frontais/traseiras - 5. Segadoras de disco triplo - 6. Segadoras-condicionadoras de discos triplas.

DESCUBRA A VASTA GAMA DE EQUIPAMENTOS KUHN PARA A COLHEITA DE FORRAGEM

ENCONTRE A SEGADORA CERTA  
PARA AS SUAS NECESSIDADES


