
PLATAFORMA  
DRAPER 
TerraFlex 4F



PLATAFORMAS DE CORTE CASE IH
Plataforma Draper Terraflex 4F

A nova geração da plataforma Draper Terraflex 4F evoluíram para melhorar a disponibilidade  
do produto e, com o reconhecido sistema Flex, oferece a melhor cópia de solo.

Modelo Terraflex 4F
As novas plataformas Draper Terraflex proporcionam um corte rente ao solo, copiando cada 
microrrelevo da sua lavoura. Mais robustas, essas plataformas da Case IH estão disponíveis  
nos tamanhos de 30, 35, 40 e 45 pés.

TERRAFLEX 4F – BENEFÍCIOS AO CLIENTE

Disponibilidade operacional
Caixa de navalhas melhorada. Está com maior durabilidade (+3.000 h em teste).
Região central otimizada. Mais leve (-25%) e menor área para acúmulo de material (-75%).
Air bag. Permite melhor cópia de solo com menor acúmulo de sujeira no centro.

Confiabilidade
Rolamentos com mais 71% de capacidade de carga. Menos paradas e manutenções.
Chassi reforçado estruturalmente

Simplicidade operacional
Novos dedos da barra de corte. Melhor servicibilidade e eliminação dos calços.
Molinete V2. Reduz a zona morta central, resultando em melhor alimentação.

Custo de manutenção
Novas esteiras (lateral/central). Reduz elementos de desgaste e aumenta a vida útil.

www.caseih.com.br
Case IH Brasil

A Case IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer 
momento, sem prévio aviso e sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas 
anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os 
dados conhecidos na data da publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações 
podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
DRAPER TERRAFLEX 4F  – Versão 2020

DRAPER TERRAFLEX 4F 
30 PÉS

DRAPER TERRAFLEX 4F 
35 PÉS

DRAPER TERRAFLEX 4F 
40 PÉS

DRAPER TERRAFLEX 4F 
45 PÉS

SISTEMA DE CORTE
Barra de Corte Flexível com blocos de torção (TerraFlex)

Largura da Plataforma 30 pés  (9,20 m) 35 pés  (10,80 m) 40 pés  (12,30 m) 45 pés  (13,80 m)

Largura de Corte 9,10 m 10,70 m 12,20 m 13,70 m

Peso Aproximado 3.450 kg 3.900 kg 4.700 kg 5.000 kg

Acionamento Motor hidráulico mais caixa oscilante

Velocidade de Corte 1.260 cortes/minuto

Curso 80 mm (3,15')

Caixa de Navalhas Sistema de Acionamento Central das Navalhas

Suspensão Bloco de torção / Bolsa de Ar (air bag)

Dedos de Corte Duas opções na oferta (dedos curtos ou dedos longos)

MOLINETE
Estrutura do Molinete Único Bipartido

Molinete Coletor  6 barras com ajuste do ângulo de ataque e velocidades de trabalho de dentro da cabine (dedos de plástico)

Acionamento Hidráulico – 0 a 60 rpm

Diâmetro do Molinete 1.560 mm

SISTEMA DE TRANSPORTE
Largura da Esteira lateral 1.057 mm

Velocidade da Esteira lateral Hidráulico – 0 a 11,4 km/h

Modelo da Esteira Lateral Esteira lateral de borracha com guia em “ V ”, sendo uma esquerda e outra direita

Largura da Esteira Central 1.066 mm

Velocidade da Esteira Central Hidráulico – 12,0 km/h

Reversão da Esteira Central Com acionamento elétrico da cabine simultâneo com o acionamento do alimentador

Modelo da Esteira Central Esteira central única de borracha com guia com “ V ”

OPCIONAIS
Kit para Transporte Kit de rodados para transporte da plataforma

Kit Auxiliar Colheita Kit de rodados auxiliares para colheita em modo rígido.

CONJUNTO RECOMENDADO
Colheitadeiras de Grãos 5150 / 6150 6150 / 7150 / 7250 7150 / 7250 / 8250 / 9250 8250 / 9250


