RCA 3100

ROÇADEIRA DE ARRASTO

Elevado rendimento na limpeza de pomares cítricos e semelhantes, eliminação de resíduos culturais e roçadas em geral.
A RCA 3100 possui cardan com junta homocinética, permitindo a operação rápida e segura em manobras de até 80
graus, sem desligar a tomada de força.
Roçadores cruzados, com sobreposição de 50 mm. Fácil operação e manutenção reduzida.

TRANSMISSÃO DIRETA COM EMBREAGEM DE SEGURANÇA.

A MARCA DA TERRA

CARACTERÍSTICAS:
Chassi de alta resistência, com vigas de sustentação na
parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior.
Cabeçalho dotado de conjunto estabilizador unido
ao sistema de rodagem, efetuando o nivelamento da
roçadeira em qualquer altura de corte.
Embreagem de segurança para evitar sobrecargas ao
trator e à roçadeira.
Roçadores DUROMARK, com exclusivo processo de
fabricação, proporcionam elevada resistência ao desgaste.
Suporte dos roçadores tipo barra.

Regulador da altura de corte no cilindro. Varão
estabilizador para nivelamento da roçadeira.

Sistema de rodagem com pneus maciços e laminados.
Cilindro hidráulico com trava de segurança para
transporte.
Regulador da altura de corte na haste do cilindro.
Patins laterais reguláveis com sapatas substituíveis.
Suporte de sustentação do cabeçalho ajustável.

Roçadores TATU DUROMARK:
duplo corte, maior vida útil.

Multiplicador de maior potência,
com vida útil prolongada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Largura de Corte
Número de Roçadores
Altura de Corte
Acoplamento ao Trator
Rotação dos Roçadores a 540 rpm da TDF
Potência no Motor do Trator
Largura Total
Comprimento Total
Altura Total
Peso

3000 mm
04
40 - 300 mm
Barra de Tração
Tomada de Força
1038 rpm
70 cv
3300 mm
3750 mm
600 mm
980 kg
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