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Hoje, todas as atividades pecuárias com alto nível 
de desempenho têm ciência da importância da 
forragem básica para seu rebanho. Toda energia 
adicional é revertida em uma melhora na produtividade 

e um rendimento mais alto. 

COMO PRODUZIR UMA FORRAGEM 
DE ALTA QUALIDADE
Você pode contar com as segadoras KUHN para ter 
tecnologias que o ajudam a colher forragens limpas, 
evitar recortes e preservar as brotações. Eles também 
integram recursos para otimizar a pressão no solo e o 
transporte. 

COMO GANHAR TEMPO  
E TRABALHAR COM SERENIDADE
A confiabilidade da barra de corte da série 100 é 
garantia de durabilidade e de economia de tempo.  
As peças importantes, tais como a estrutura de 
engate, foram reforçadas. Consegue-se assim uma 
melhor estabilidade da máquina
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Largura
de trabalho (m) Fixação das facas

  GMD 16 1,60 com parafuso

  GMD 20 2,00 com parafuso

  GMD 24 2,40 com parafuso

  GMD 28 2,80 com parafuso

  GMD 240 2,40 com FAST-FIT ou parafuso 

  GMD 280 2,80 com FAST-FIT ou parafuso

  GMD 285 2,80 FAST-FIT 

  GMD 310 3,10 com FAST-FIT ou parafuso

  GMD 315 3,10 FAST-FIT 

  GMD 355 3,50 FAST-FIT 

Resumo das séries GMD 10, 100 e 105 
da KUHN:

BENEFÍCIO DA EXPERIÊNCIA EXTENSIVA 

16 20 24 28 240 285280 315310 355
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RESPEITAR A ALTURA IDEAL DE 
CORTE

-  Menos impurezas na forragem. Não apenas 
no corte, mas também em todas as outras 
operações da colheita da forragem.

-  Uma boa altura de corte é importante para 
favorecer as espécies de alto valor nutricional. 
Um corte muito próximo ao solo pode causar 
a proliferação de ervas daninhas e outras 
espécies indesejáveis.

-  Observa-se uma melhora do rendimento e 
da produtividade dos campos, preservando 
a base nutricional da planta que será 
responsável por emitir novos brotos. Esta 
última inclui as reservas em açúcares da planta 
e os novos brotos.

UM CORTE LIMPO E CONSTANTE

O corte duplo deve ser evitado, pois pode 
causar perda de folhas e danos na forragem 
que, por sua vez, corre o risco de ser afetada 
por doenças. Portanto, a barra de corte e o 
design do disco devem promover o fluxo da 
forragem no sentido da leia e evitar que a 
terra se misture com a forragem.

Confira tudo o que 
a experiência 
da KUHN tem 
para oferecer 
neste contexto em 
HYPERLINK 
forage.kuhn.com

O valor da forragem na ração nunca foi tão importante. Isso pode ser principalmente observado em um 
contexto no qual os preços dos concentrados são elevados, sendo que os requisitos de produtividade e 
rentabilidade na produção de leite e de carne são indispensáveis.
O corte é a primeira etapa importante no processo da colheita da forragem. Pode-se lançar mão de várias 
opções para se obter uma forragem com um valor nutricional ideal.As segadoras KUHN evoluíram para colher 
todo o potencial nutricional da forragem. A escuta atenta das necessidades dos agricultores resultou nestes 
desenvolvimentos, traduzidos em soluções adaptadas. Descubra aqui algumas destas soluções:

UMA FORRAGEM SIMPLESMENTE FANTÁSTICA!
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A FORRAGEM DEVE SER CORTADA, 
NÃO REPICADA

A forragem deve ser cortada apenas uma vez 
e deve ser rapidamente evacuada na leira. 
A forragem recortada frequentemente 
ocasiona perdas elevadas, atrasa a 
rebrotação e requer, por parte da segadora, 
um consumo de potência mais elevado.

PRESERVAR A COBERTURA 
VEGETAL 

Quanto mais o campo for produtivo, mais 
sensível ele será aos danos. Por isso, é 
necessário preservar a cobertura vegetal.  
Caso contrário, espécies com raízes 
profundas, muitas vezes indesejáveis 
(rumex, dente de leão, etc.) podem 
proliferar-se. Impurezas podem então 
penetrar na forragem. 

CORTAR NO MOMENTO CERTO

Principalmente no pré-secado, colher na fase 
certa é sinônimo de recolher todo o valor 
nutritivo das plantas forrageiras: açucares, 
proteínas, minerais e matérias secas. 
Para preservar a qualidade da forragem, 
é importante intervir no momento certo, ou 
seja, no estágio vegetativo adequado e 
em condições meteorológicas adaptadas.

-  Um ajuste preciso da pressão sobre o 
solo. A estrutura da resteva é dessa forma 
preservada e evita-se a contaminação da 
forragem.

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

-  Manobras como a transposição de leiras 
e retornos facilitados pelo levante da 
máquina através de um cilindro hidráulico 
(GMD 240 a 310).

-  A largura de corte é adaptada à área a ser 
trabalhada.

A altura ideal e constante do corte é ajustada 
através da simples movimentação do terceiro 
ponto de engate ao trator. Opcionais, 
as sapatas sobre-elevadas podem ser 
adquiridas para alturas de corte mais altas.  

Uma concepção específica da barra de 
corte
-  As facas em bisel garantem um corte de 

ótima qualidade, limpo e regular.
-  Os discos ovais, a forma compacta e  

afinada da barra de corte reduzem o  
acúmulo de terra e de restos.

Rotação convergente dos disco 
Nas segadoras KUHN, cada par de 
discos possui um movimento de rotação 
convergente. Você pode ter certeza de que 
nenhum recorte irá degradar a sua forragem.

Um acompanhamento perfeito dos 
desnivelamentos do terreno 
-  A barra de corte está posicionada perto 

das rodas do trator. A certeza de uma 
adaptação rápida ao passar por terrenos 
acidentados.

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

TRUNFO KUHN

A melhor forragem terá um grau de impureza não maior 
que 3%, para uma média de 6 MJ/kg MS de valor nutritivo.

Valor nutritivo em MJ / kg MS
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UMA FORRAGEM SIMPLESMENTE FANTÁSTICA!
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TEMPO DE PARALISAÇÃO MINIMIZADO 

-  A estação de suporte de disco pode ser removida e montada 
de maneira rápida e fácil. Quaisquer reparos são realizados 
com custos reduzidos a partir do exterior, com tempo de 
paralisação mínimo.

-  Segurança total no caso de um obstáculo: os pinos roscados 
dos alojamentos de discos estão solidamente ligados à meia 
carcaça superior.

Não há pontos frágeis nem risco de serem arrancados. 

1. Suporta esforços mais elevados : rolamentos especiais de alta capacidade e localizados em alojamentos indeformáveis. 
2. Um aumento da vida útil : rolamentos simétricos em relação à linha dos esforços suportados pelo disco de trabalho. Esta posição 
otimizada melhora o equilíbrio das cargas.
3. Proteção em caso de colisão com um obstáculo : o sistema PROTECTADRIVE foi concebido para proteger as engrenagens.
Ele serve também para limitar o risco de interrupção prolongada na temporada.
4. Grande resistência ao desgaste : os parafusos de fixação das facas encontram-se inteiramente protegidos. Os encaixes em  
aço tratado foram soldados no disco para uma maior segurança. 
5. Risco mínimo de desgaste ou de deformação : os parafusos dos pinhões intermediários encontram-se em alojamentos  
tratados. Garante-se dessa forma um bom alinhamento sem risco de distorção.
6. Confiabilidade a longo prazo : pinhões de grande diâmetro feitos a partir de aço forjado de alta definição e com dentes  
reforçados.
7. Selamento perfeito : anel O-ring de vedação alojado entre os dois semi-cárters da barra de corte.

Há segadoras de discos no mercado que podem assemelhar-se exteriormente às segadoras de discos KUHN. 
Porém, o mais importante está no seu «interior». Os padrões de concepção e de fabricação KUHN garantem  
uma vida útil longa e uma utilização confiável. Veja as vantagens da barra de corte série 100.
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Fixação FAST-FIT :  
as facas podem ser rapidamente trocad

Fixação feita por parafusos

OLHE ATENTAMENTE

A PEÇA MESTRE DAS 
SEGADORAS KUHN

FAST-FIT OU PARAFUSOS = FIXAÇÃO DAS FACAS 100% SEGURA

As segadoras de disco GMD 240 a 355 podem ser equipados com o sistema de faca de 
liberação rápida FAST-FIT.
Durante o seu desenvolvimento, tudo foi feito para garantir uma segurança equivalente 
ao acessório de parafuso.
 
3 GARANTIAS ADICIONAIS :

• Um feixe de molas potente proporciona uma pressão constante no retentor da lâmina.
• Os pinos retentores das facas também possuem um friso para proporcionar um nível de segurança maior.
• O feixe de mola só pode ser abaixado para remover a faca num ponto, quando a mesma estiver centralizada sobre o patim. 
Enquanto o disco estiver em movimento, não há risco de abertura. Para minimizar custos de manutenção, o pino retentor e o feixe 
de mola podem ser trocados separadamente.
A qualidade do corte permanece excelente devido a compacidade da barra de corte a ao formato exclusivo das facas que se movem 
o mais próximo possível dos patins de proteção.  
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GMD

UMA CONCEPÇÃO SIMPLES, UMA EXCELENTE  
QUALIDADE DE CORTE

A série GMD 10 foi concebida para fazendas agrícolas de pequeno e médio porte. Com larguras de trabalho 
de 1,6 a 2,8 m, estas segadoras têm uma estrutura simples com muitas características para garantir um corte 
limpo. Todos os modelos estão equipados com a robusta e eficaz barra de corte da série 100.

DESENGATE DE SEGURANÇA

Em caso de obstáculos, o desengate de 
segurança provoca o recuo parcial do grupo 
de corte. O choque é instantaneamente 
amortecido. O rearmamento do dispositivo 
pode ser feito através de uma simples 
marcha ré. 

UMA UNIDADE ARTICULADA PARA 
ACOMPANHAR DE PERTO OS 
CONTORNOS 

A articulação do grupo de corte permite uma 
perfeita adaptação ao perfil dos terrenos, 
mesmo durante o corte em taludes ou valas

MOLA DE ALÍVO PARA UM 
ACOMPANHAMENTO PRECISO DO 
TERRENO

A mola de alívio permite uma adaptação 
precisa da pressão sobre o solo da barra de 
corte em função das condições do terreno. 
Seu grau de tensão é definido pela altura 
de engate da máquina, através do sistema 
hidráulico do trator.

20 24 2816
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UMA CONCEPÇÃO SIMPLES, UMA EXCELENTE  
QUALIDADE DE CORTE

TRANSMISSÃO POR RODA LIVRE

Recomenda-se um eixo de tomada de força 
com acoplamento de avanço se a segadora 
estiver acoplada ao trator com um freio 
hidráulico de tomada de força automático. 
O modelo GMD 28 vem de fábrica com um 
acoplamento de avanço deste tipo.

A BARRA DE CORTE SEGUE 
AS MUDANÇAS DE TERRENO 
INSTANTANEAMENTE

Distância reduzida entre a barra de corte 
e as rodas traseiras do trator. O grupo de 
corte reage rapidamente às variações do 
terreno. Dessa forma, a altura do corte se 
mantém uniforme.

PARA UMA EVACUAÇÃO 
COMPLETA DA FORRAGEM

A forma definida dos discos favorece a 
evacuação rápida da forragem. Evita-se 
assim que os brotos sejam repicados.  
As facas são fixadas aos discos com 
parafusos

FORMAÇÃO PERFEITA DAS 
LEIRAS  

O disco enleirador encontra-se montado 
atrás do disco externo com cone. Ele separa 
a forragem cortada daquela em pé. Dessa 
forma, as rodas direitas do trator não passam 
por cima do capim cortado.
As vantagens do disco enleirador em relação 
à chapa enleiradora :
- integra-se inteiramente sob o protetor.
- não fica em contato com o solo.
-  evita-se os danos causados pela marcha ré 

ou curvas.

COMO GARANTIR UM CORTE  
LIMPO E UNIFORME
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GMD 240 280 310

SEGADORAS CONFIÁVEIS PARA ENFRENTAR 
TRABALHOS CADA VEZ MAIS INTENSOS  

Como sucessores das comprovadas segadoras KUHN GMD 600 - 800, os novos modelos GMD 240, 280 e 
310 irão convencê-lo com argumentos poderosos. 
Foram desenvolvida para se adaptarem melhor às condições de trabalho cada vez mais intensas, incluindo:
- superfícies em aclives a serem cortadas,
- aumento da velocidade de corte,
- distâncias de transporte mais longas, com velocidades que atingem frequentemente 40 ou mesmo 50 km/h.

UMA ESTRUTURA DE LONA DE 
PROTEÇÃO  

Para assegurar uma manutenção confiável  
no longo prazo, a concepção da lona de 
proteção é uma herança da GMD 350.

RESISTENTES ÀS MAIS ÁRDUAS 
DIFICULDADES

As GMD série 100 são mais resistentes às 
dificuldades encontradas graças a estrutura 
de engate reforçada. Isso faz com que 
suporte maiores dificuldades, até 70% a mais 
do que as outras. 

SUAVEMENTE PELA 
IRREGULARIDADE DO CAMPO

Para limitar a elevação do grupo de corte  
na passagem de leiras, as GMD 240 a 350 
dispõem de um limitador hidráulico.
Esta aplicação suave reduz o stress 
mecânico.

240 280 310
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+35°

-25°

SEGADORAS CONFIÁVEIS PARA ENFRENTAR 
TRABALHOS CADA VEZ MAIS INTENSOS  

LIMPEZA ADEQUADA ENTRE ÁREAS 
CORTADAS E NÃO CORTADAS

O corte de forragens compridas necessita 
uma maior limpeza na extremidade da barra 
de corte Uma boa limpeza sob a lona e o 
disco enleirador facilita a evacuação e a 
separação entre a forragem cortada daquela 
em pé.

LIGAÇÃO TRANSMISSÃO/BARRA  
DE CORTE REFORÇADA

Um suporte conecta o cárter de transmissão 
ao reforço traseiro da barra de corte.
Ele aumenta em 40% a resistência da 
barra de corte.

ARTICULAÇÕES 
REDIMENSIONADAS 

As principais articulações foram redefinidas 
para cumprir com seu compromisso de 
robustez a longo prazo. Anéis de bronze 
articulam a barra de corte.

ALÍVO CONSTANTE EM TODA A 
LARGURA 

Uma mola de alívio potente assegura uma 
repartição ideal da pressão sobre o solo em 
diversas condições de terreno e de relevo. 

UMA CINEMÁTICA INTELIGENTE 
PARA PRESERVAR A COBERTURA 
VEGETAL

O sistema de elevação e de suspensão  
permite que a barra de corte e o patim  
interior sejam elevados simplesmente através 
do acionamento do cilindro hidráulico da  
segadora. Uma utilização simplificada para  
melhorar a produtividade. O engate em três 
pontos do trator permanece na altura pré-
selecionada.

UM EXTENSO CAMPO DE 
UTILIZACÕES

O corte de valas e taludes é possível graças  
à cinética da articulação da barra de corte. 
O ângulo de inclinação pode atingir 35° 
para cima e 25° para baixo em função do 
modelo.

EXCELENTE  
QUALIDADE DE CORTE 
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GMD

DISCOS PESADOS (HD)

Estes discos têm um maior tempo de vida 
útil em relação aos outros discos. Eles são 
adaptados ao corte em condições intensivas. 
Estes discos pesados podem ser padrão nas 
segadoras 
GMD série 100. As facas torcidas são padrão, 
as arqueadas são opcionais.

DISCOS FAST-FIT  

As segadoras GMD 240, 280, 310 e 350 
podem ser equipados com facas FAST-FIT. 
Para minimizar os custos, o pino de 
retenção da lâmina pode ser substituído 
separadamente do feixe de molas.
Tudo foi feito para garantir que o acessório 
FAST-FIT alcance a fixação do parafuso em 
termos de segurança.

DISCOS PADRÕES

Em função da situação e da intensidade de 
utilização, pode-se selecionar a fixação da 
faca por parafuso. Estes discos possuem 
facas torcidas (de série) ou facas arqueadas.

COLOCAÇÃO EM POSIÇÃO DE 
TRANSPORTE DA CABINE

Os modelos GMD 240 a 350 podem 
possuir opcionalmente um sistema de 
articulação hidráulica na posição de 
transporte. Desta forma, mudar do modo 
de trabalho para o de transporte nunca 
foi tão rápido e confortável. Você gostará 
especialmente do tempo que irá poupar ao 
trabalhar em terrenos pequeno

DO TRABALHO  
PARA O 
TRANSPORTE 
EM UM PISCAR 
DE OLHOS

Uma larga escolha 
de discos para  
atender as necessi-
dades individuais.

240 280 310
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NÃO PERCA TEMPO NA ALTA 
ESTAÇÃO 

Para economizar tempo durante a estação, 
as segadoras de disco GMD 240, 280 e 310 
são equipados com um eixo de transmissão 
que permite estender os intervalos de 
lubrificação a cada 100 horas.

TENSÃO SEMI-AUTOMÁTICA DAS 
CORREIA

As correias são reajustadas após as primeiras 
horas de uso. Pode-se regular sua tensão 
facilmente e com precisão. Uma dimensão 
adequada, de polia a polia, é mantida, 
indiferente da carga que estiver sobre as 
correias.
Essa é uma exclusividade KUHN para 
aumentar a durabilidade das correias.

UMA ÚNICA FERRAMENTA PARA 
TODAS AS REGULAGENS
As operações seguintes são todas efetuadas 
com a ajuda de uma única ferramenta
 fornecida com a segadora:
- regulagem da mola de compensação,
- desbloqueio do protetor,
- regulagem da tensão das correias,
-  substituição das facas (se estiverem  

parafusadas).

UMA CONCEPÇÃO PRÁTICA PARA  
ECONOMIZAR TEMPO  

Preserve 
o valor de sua 
máquina
Em caso de obstáculos, o desengate de 
segurança provoca o recuo parcial da barra 
de corte. 
O choque é instantaneamente amortecido. 
O rearmamento do dispositivo pode ser feito 
através de uma simples marcha ré.

PEÇAS KUHN
Projetadas e produzidas para desafiar o tempo

As fundições e forja KUHN, bem como o 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. Graças aos nossos centros KUHN PARTS, disponibilizamos aos agricul-
tores o nosso atendimento ao cliente e nossos serviços de logística que asseguram soluções rápi-
das e confiáveis de reparo em colaboração com seu Revendedor Autorizado KUHN mais próximo.
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GMD

DESAFIAR AS LEIS DO TERRENO IRREGULAR

FLUTUAÇÃO CONSTANTE 

O sistema de suspensão da unidade 
cortadora é digno de uma articulação do tipo 
pêndulo. Também é extremamente estável, 
portanto a altura de corte é regular, mesmo 
em altas velocidades, e o contorno ao solo é 
ideal. A frente está protegida, mesmo quando 
está úmida. O ajuste da suspensão é rápido e 
simples: não são necessárias ferramentas.

MECANISMO DE ARTICULAÇÃO COM 
DESLOCAMENTO EXTREMO 

O mecanismo de liberação da articulação 
é deslocado para a extrema esquerda da 
máquina e com deslocamento de 22° para 
trás. A máquina absorve melhor os impactos 
em caso de colidir com um obstáculo.

FAIXA REGULAR 

O disco externo e o disco de faixas criam uma 
separação clara entre a forragem em pé e a 
faixa, assim como uma passagem livre para a 
roda direita do trator. A faixa é bem torneada, 
uniforme e fácil de coletar

285 315 355

Três novos modelos de segadoras foram criada para completar a linha de segadoras da KUHN. A GMD 
285, 315 e 355 são projetada para agricultores que precisam de um corte mais eficaz do solo e evacuação 
de forragem para trás em parcelas irregulares e durante recortes de faixas. Isto é possível graças ao novo 
sistema de suspensão CONSTANT FLOAT e à nova função de controle direto (por meio do primeiro disco 
da barra de corte). Com larguras de trabalho de 2,8 a 3,5 m, a capacidade dessas máquinas para trabalhar 
a alta velocidade e a baixa potência torna-as ideais para trabalhar grandes áreas a um custo inferior sem 
afetar a qualidade do corte.

EXCELENTE CORTE
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DESAFIAR AS LEIS DO TERRENO IRREGULAR

O sistema de acoplamento melhorado adapta-se a diferentes larguras gerais do trator. O design 
do chassi e o sistema de acionamento tornam a máquina compacta para o transporte. A 
proteção de extremidade dobra-se automaticamente para reduzir a altura de transporte (no GMD 
315 e 355).
A máquina é armazenada em local plano. Se faltar espaço, pode ser utilizado um apoio de 
estacionamento adicional (opção) para proteger a máquina verticalmente em seu galpão.

COMPACTO  
NA ESTRADA

Estas segadoras GMD têm um novo sistema de controle direto (A) da barra de corte que 
passa pelo primeiro disco. Com uma folga elevada, a forragem flui suavemente através da 
traseira da máquina, especialmente em parcelas irregulares e ao cortar a faixa novamente. 
Uma ligação externa (B) conecta a barra de corte à proteção para fornecer a resistência 
necessária para operações intensivas.
A barra de corte é acessível através de uma abertura dupla na cortina. A manutenção é muito 
mais fácil, em grande parte devido à possibilidade de dobrar as proteções frontal, traseira e 
lateral (C).

Economizará tempo na manutenção: a 
correia tem um sistema de pré-tensão, não 
há lubrificante na máquina e a caixa de 
velocidades principal não necessita de troca 
de óleo.

FÁCIL MANUTENÇÃO DA MÁQUINA



16

GMD

FORRAGEM LIMPA E LEIRAS 
PERFEITAMENTE ESTRUTURADAS

A limpeza da forragem de alto valor energético e nutricional é determinante para aumentar a produtividade 
de seu rebanho. A KUHN disponibiliza diversos dispositivos que permitem otimizar a calibragem das leiras 
e atender as suas necessidade

EQUIPAMENTO : SEGUNDO 
DISCO INTERIOR COM 
CONE PARA AS GMD 28 E 
280

Para reduzir a largura da leira, 
pode-se substituir o segundo  
disco plano por um disco com 
cone alto. A largura da leira é 
reduzida para aproximadamente 
1,70 m / 1,80 m.

DE SÉRIE : O DISCO 
ENLEIRADOR EXTERIOR 
FORMA LEIRAS PERFEITAS 

O disco enleirador encontra-se 
montado atrás do disco externo com 
cone. Ele separa a forragem cortada 
daquela em pé. Dessa forma, as 
rodas direitas do trator não passam 
sobre o capim cortado.
As vantagens do disco enleirador em 
relação à chapa enleiradora :
-  integra-se inteiramente sob o 

protetor.
- não fica em contato com o solo.
-  evita-se os danos causados pela 

marcha ré ou curvas.

EQUIPAMENTO : DISCO 
ENLEIRADOR INTERIOR 
PARA AS GMD 28 E 280

Usada em conexão com o 
segundo cone superior, a roda  
de leira interna nos modelos  
GMD 28 e 280 reduzirão a leira  
em aproximadamente 1,50 m.

EQUIPAMENTO : DISCO 
ENLEIRADOR INTERIOR 
PARA AS GMD 24 E 240

Esta roda reduz a largura da leira 
nos modelos GMD 24 e 240 para 
cerca de 1,50 a 1,60 m.

SÉRIE 10 SÉRIE 100 SÉRIE 105
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COMPATÍVEL COM QUICK HITCH 

As GMD 240, 280 e 310 são compatíveis 
com os engates para tratores munidos da 
estrutura Quick Hitch, categoria 2. Basta 
apenas implementar um eixo, disponível 
como equipamento opcional.

DE SÉRIE : DESLOCAMENTO 
LATERA 

Para garantir uma largura de corte total 
quando a segadora estiver acoplada aos 
tratores com diversas larguras de faixa, as 
segadoras GMD 240 a 310 contam com um 
alcance de 50 mm para a esquerda e para a 
direita

OPÇÃO: MAIOR CAPACIDADE DE 
DESLOCAMENTOL 

Um pino de engate esquerdo estendido 
está disponível que amplia o deslocamento 
do GMD 240 a 310 até 200 mm (8'') para a 
direita.

COMPATIBILIDADE 
APROVADA ENTRE 
O TRATOR E A SEGADEIRA

EQUIPAMENTO : PATIM DE 
DESGASTE 

Os patins de desgaste são 
fabricados com grande cuidado 
de forma a resistir ao trabalho em 
solos desgastados.
Sapatas de desgaste encontram-
se disponíveis e podem ser 
soldadas sob os patins, a fim 
de reduzir seus custos de 
manutenção. A sua vida útil  
é com isso prolongada.

OPÇÃO: LIGAÇÃO EXTERNA 
NO GMD 10 E 100

Para aplicações mais intensivas e 
terrenos muito acidentados: uma 
haste de ligação reforça a conexão 
entre o porta-discos e a armação 
com lona

PADRÃO: LIGAÇÃO 
EXTERNA NO GMD 105

Os modelos da série GMD 105 
vêm com uma ligação externa 
que conecta a barra de corte à 
proteção, como padrão.
Esta é uma vantagem para 
operações muito intensivas, em 
terrenos acidentados e ao cortar  
a alta velocidade.

EQUIPAMENTO : SAPATAS 
SOBRE-ELEVADAS 

Estas sapatas são indicadas para 
situações de corte que necessitam 
uma altura de corte elevada, indo 
até 90 mm.
Elas comprovam sua utilidade em 
condições úmidas e pegajosas.
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Características Segadoras de discos

GMD 16 GMD 20 GMD 24 GMD 28 GMD 240 GMD 280 GMD 310 GMD 285 GMD 315 GMD 355

Largura de trabalho (m) 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)

4 5 6 7 6 7 8 7 8 9

Estações de rolamento de disco removíveis

Proteção do trem de engrenagem PROTECTADRIVE

Suspensão com mola

Segurança  (com bloqueio mecânico)

Acessório da faca parafuso FAST-FIT ou parafuso FAST-FIT

Largura média da leira (m) 1,10 1,40 1,70  2,00 1,70 2,00 2,40 2,00 2,80 2,80

Disco enleirador exterior

Ângulo de corte +35° a -22° (-40° com kit, como opção) +35° a -15° +35° a -25° +35° a -30° +35° a -25°

Posição passagem de leira hidráulico do trator com cilindro hidráulico integrado

Colocação em posição de transporte dobragem vertical com cilindro hidráulico e travamento automático
dobragem vertical após dobragem manual da tampa de segurança OU dobragem  

vertical traseira hidráulica 
dobragem vertical a 110°.

Engate v 3 pontos, cat. 1 e 2 3 pontos, cat. 2

Compatibilidade Quick Hitch - -

Corrente de limitação de elevação 

Velocidade de rotação da PTO (mín-1) 540  (1.000 no GMD 310, 285, 315 e 355 como opção)

Eixo de acionamento primário 1 3/8 (6 estrias)

Roda livre

Mín. Requisitos de potência da TDP (kW/hp) 15/21 19/26  23/31   27/36 23/31   27/36 30/41 27/37 30/41  34/46 

Equipamento hidráulico do trator 1 x SA 1x SA (+ 1x DA para rotação traseira opcional na posição de transporte) 1 x SA

Peso (kg) 420 465 544 600 613 659 711 795 845 875

 de série     equipamento opcional   -- não disponível

PARA UMA CORRENTE DE COLHEITA 
DE FORRAGEM PODEROSA  Maximize a utilização e a produtividade de seu equipamento KUHN

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.

INVISTA RACIONALMENTE!
Você precisa de uma máquina nova, mas o financiamento 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 ofere- 
cemos soluções de financiamento sob medida e adaptadas às suas necessidades.

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 eficiência. Esta ferramenta está disponível online 24 horas por dia, 7 dias  
por semana, e permite um diagnóstico rápido e preciso.

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.

OS SERVIÇOS KUHN*
 

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

GMD 16 GMD 20 GMD 24 GMD 28 GMD 240 GMD 280 GMD 310 GMD 285 GMD 315 GMD 355

Largura de trabalho (m) 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)

4 5 6 7 6 7 8 7 8 9

Estações de rolamento de disco removíveis

Proteção do trem de engrenagem PROTECTADRIVE

Suspensão com mola

Segurança  (com bloqueio mecânico)

Acessório da faca parafuso FAST-FIT ou parafuso FAST-FIT

Largura média da leira (m) 1,10 1,40 1,70  2,00 1,70 2,00 2,40 2,00 2,80 2,80

Disco enleirador exterior

Ângulo de corte +35° a -22° (-40° com kit, como opção) +35° a -15° +35° a -25° +35° a -30° +35° a -25°

Posição passagem de leira hidráulico do trator com cilindro hidráulico integrado

Colocação em posição de transporte dobragem vertical com cilindro hidráulico e travamento automático
dobragem vertical após dobragem manual da tampa de segurança OU dobragem  

vertical traseira hidráulica 
dobragem vertical a 110°.

Engate v 3 pontos, cat. 1 e 2 3 pontos, cat. 2

Compatibilidade Quick Hitch - -

Corrente de limitação de elevação 

Velocidade de rotação da PTO (mín-1) 540  (1.000 no GMD 310, 285, 315 e 355 como opção)

Eixo de acionamento primário 1 3/8 (6 estrias)

Roda livre

Mín. Requisitos de potência da TDP (kW/hp) 15/21 19/26  23/31   27/36 23/31   27/36 30/41 27/37 30/41  34/46 

Equipamento hidráulico do trator 1 x SA 1x SA (+ 1x DA para rotação traseira opcional na posição de transporte) 1 x SA

Peso (kg) 420 465 544 600 613 659 711 795 845 875

 de série     equipamento opcional   -- não disponível

A corrente da colheita da forragem é tão forte quanto o seu elo mais fraco. 
Por isso, é importante que todas as máquinas estejam bem interligadas. 
Neste contexto, o aplicativo ForageXpert da KUHN pode ajudar você a otimizar 
o seu sistema de colheita conforme o equipamento. Com esta ferramenta, 
você pode rapidamente encontrar segadoras, segadoras condicionadoras, 
espalhadores e enleiradores
Disponível na Apple Store e no Google Play (en Inglês)

PARA UMA CORRENTE DE COLHEITA 
DE FORRAGEM PODEROSA  

SELECT THE BEST COMBINATION

Disc Mowers
Disc Mower 
Conditioners

Tedders

Rakes Help Settings
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ENCONTRE A SEGADORA MAIS 
ADAPTADA ÀS SUAS NECESSIDADES 

10 100 105

GMD Segadoras de discos 

285 à 355 240 à 310 16 à 28

 Intensidade de utilização  +++ +++ ++
 Conforto da passagem para a posição  transporte/trabalho* +++ +++ +
 Facilidade de substituição das facas** +++ +++ +
 Adaptação aos tratores com rodados largos +++ +++ +
Simplicidade e acessibilidade para manutenção +++ ++ +
*com articulação hidráulica opcional nas GMD 240 à 310  **com fixação FAST-FIT                                                                                                    +++ ótimo     ++ melhor      + bom

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

1. Segadoras de discos frontais compactas - 2. Segadoras de discos frontais - 3. Segadoras de discos com dobragem horizontal -  
4. Segadoras de tambores frontais / traseiras - 5. Segadoras de discos tripla - 6. Segadoras condicionadoras de discos tripla

DESCUBRA A VASTA GAMA DE MATERIAIS DE COLHEITA DE FORRAGENS KUHN

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
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Visite nossos canais no YouTube.

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 

Visite a KUHN também no

Seu revendedor KUHN


