PLATAFORMA
SUPERFLEX
EFICIÊNCIA

Maior eficiência e
qualidade na colheita.
Os sensores de altura do
molinete permitem salvar
posições de trabalho
para diferentes culturas
e alterar rapidamente
as configurações da
plataforma de acordo
com a cultura colhida
e as condições de colheita.

VERSATILIDADE

A mesma plataforma para todo
tipo de grão. A plataforma
superflex da New Holland tem
a possibilidade de ser ajustada
e se tornar rígida para realizar a
colheita do trigo ou ser equipada
com o kit-feijão, mantendo
a qualidade de grão em qualquer
cultura.

MELHOR FLUXO DE MATERIAL

Alimentação constante e alto fluxo de material
para a colheitadeira são pontos críticos para
uma alta performance de colheita. A Plataforma
Superflex da New Holland possui dedos retráteis
em toda sua extensão e uma barra de corte
flexível com dedos de corte autolimpantes que
promovem um alto e constante fluxo de material
para o elevador de palha da colheitadeira.
Mantendo a alta performance e eficiência mesmo
em condições adversas.

COPIA MELHOR O SOLO

Baixas perdas mesmo em regiões
com condições adversas de inclinação.
A plataforma Superflex conta com
a combinação de uma barra de corte
flexível e blocos de torção que ajustam
a pressão da barra de corte.

A colheita perfeita começa na plataforma, e é por isso que a Plataforma Superflex da
New Holland é a melhor opção para você. Versátil e feita sob medida para todos os
tipos de culturas de grãos, a Plataforma Superflex desempenha em alta performance
mesmo em condições adversas. Entregando o material nas melhores condições para
a sua colheitadeira.

SEMPRE COM VOCÊ
www.newholland.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PLATAFORMA SUPERFLEX

MODELO

740CF

TAMANHO BARRA DE CORTE

20"

25"

VELOCIDADE DO MOLINETE

30"

35"

0 – 60 rpm

0 – 60 rpm

0 – 60 rpm

0 – 60 rpm

ACIONAMENTO

SIMPLES

SIMPLES

SIMPLES/DUPLO

SIMPLES/DUPLO

DIÂMETRO DO CARACOL

406 mm

406 mm

406 mm

406 mm

1.300 CORTES/min

1.300 CORTES/min

1.300 CORTES/min

1.300 CORTES/min

1

1

1 OU 2

1 OU 2

CURTO – DEDO LONGO
OPCIONAL

CURTO – DEDO LONGO
OPCIONAL

CURTO – DEDO LONGO
OPCIONAL

CURTO – DEDO LONGO
OPCIONAL

BLOCOS DE TORÇÃO

BLOCOS DE TORÇÃO

BLOCOS DE TORÇÃO

BLOCOS DE TORÇÃO

1.750 kg

2.188 kg

2.626 kg

3.070 kg

-

-

2.930 kg

3.380 kg

6,7 m

8,2 m

9,7 m

11,2 m

VELOCIDADE CAIXA DE NAVALHA
CAIXAS DE NAVALHA
MODELO DO DEDO DE CORTE
SUSPENSÃO (AJUSTE DE PRESSÃO DE SOLO)
PESO

ACIONAMENTO SIMPLES
ACIONAMENTO DUPLO

LARGURA TOTAL

NHAGS011
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