Placas de
Polietileno

Estrutura moderna, extra resistente, com
melhor distribuição de peso.
 Sistema de Reversão Horizontal: com apenas
um conjunto de aivecas, a reversão é rápida
e simples, através de um cilindro hidráulico
de dupla ação. O cabeçalho de engate aos
três pontos é pivotado junto à estrutura do
arado e assistido por um cilindro que efetua o
nivelamento automático das aivecas nos dois
sentidos de aração. A válvula de retenção


pilotada do sistema hidráulico mantém o conjunto
firmemente travado na posição desejada.
 Aivecas Simétricas: as aivecas TATU com duas
faces cortantes proporcionam excelente penetração,
destorroamento e incorporação de restos culturais.
 Menor peso e maior agilidade nas operações.
 Excelente desempenho em qualquer tipo de solo.
 Fácil penetração e incorporação perfeita.
 Componentes especiais para não grudar terra.
 Manutenção reduzida e maior vida útil.

Bicos
Suplementares

 As aivecas são de formato cilíndrico, com alta
capacidade de fragmentação do solo.
 Revestimento especial com Placa de Polietileno de
Alta Densidade, oferecendo menor atrito com o solo e
portanto menor esforço e maior resistência ao desgaste.
 Partes Substituíveis: as guias das aivecas e proteções
do corpo recebem tratamentos térmicos adequados
assegurando maior vida útil.
Os Bicos Suplementares (opcional) podem ser utilizados
em solos excessivamente abrasivos.
 Aivecas com desarme automático através de mola plana,
permitindo o rápido retorno à posição de trabalho.
 Roda de Profundidade auto dirigível, com fácil
regulagem e montada com pneu 6.00x16.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo

AAR²

Nº de
Aivecas

Largura de
Corte (mm)

Altura Livre
(mm)

Espaçamento
(mm)

Peso Aprox.
(Kg)

Potência no
Motor (cv)

03

1350			

1110

120

04

1800

1260

140

05

2250			

1420

160

- Profundidade de corte: até 400mm.

820

710
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