SUPERIOR


RENDIMENTO

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.

Sistema de Reversão Horizontal: Com apenas um
conjunto de aivecas, a reversão é rápida e simples, através
de um cilindro hidráulico de dupla ação.

Estrutura moderna, extra resistente, com melhor distribuição de peso. Permite operar com o trator sobre
o terreno não trabalhado, fora do sulco. Pode ser utilizado normalmente em tratores com rodado duplo.
Aivecas simétricas: as aivecas TATU com duas faces cortantes proporcionam excelente penetração,
destorroamento e incorporação de restos culturais.
Aivecas em formato cilíndrico com alta capacidade de fragmentação do solo.
Revestimento especial com Placa de Polietileno de alta densidade, reduz o atrito com o solo e diminui o
esforço, com superior resistência ao desgaste.

Revestimento com
Placa de Polietileno.

Desarme Automático
das Aivecas.

Desarme automático das aivecas através de mola plana de deformação elástica.
O retorno das aivecas à posição de trabalho é instantâneo, apenas erguendo-se o implemento.
Rodas de profundidade com pneus 6.00 x 16 determinam a penetração uniforme das aivecas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nº de
Modelo Aivecas

AARP

Largura de
Corte (mm)

05

2400

06

2880

07

3360

Espaçamento
Altura
(mm)
Livre (mm)

810

950

Profundidade
de Corte

até 400mm

Peso
(Kg)

Potência*
no Motor (cv)

2000

200 - 220

2200

220 - 240

2390

240 - 280

* A potência deve ser observada em função da profundidade, tipo de solo e velocidade de trabalho.
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