RC²E 2600 LSL

A RC²E 2600 LSL OPERA NA
POSIÇÃO LATERAL E SUPER LATERAL.

Elevado rendimento na limpeza de
pomares cítricos e semelhantes.
A RC²E 2600 LSL opera na posição
lateral e super lateral.
Efetua a roçagem e faz a cobertura do solo sob as
plantas, com os seguintes benefícios:
•

Conservação orgânica do solo.

•

Retenção de umidade e menor variação da
temperatura.

•

Redução no uso de herbicidas e proteção da
estrutura do solo.

Características:
•

Chassi com vigas de sustentação na parte superior,
evitando acúmulo de terra na parte inferior.

•

Tampa de proteção para evitar danos aos galhos e frutos.

•

Articulação no terceiro ponto e rasgo no ponto inferior de
engate, para acompanhar as ondulações do terreno.

•

Embreagem de segurança para evitar sobrecargas ao
trator e à roçadeira.

•

Roda dianteira e traseira com regulagem de altura.

Os roçadores DUROMARK
possuem exclusivo
processo de fabricação,
proporcionando
elevada resistência ao
desgaste.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Modelo			
Largura de Corte			
Número de Roçadores			
Altura de Corte			
Acoplamento ao Trator			
			
Rotação da TDF			
Potência no Motor do Trator		
Distância da ponta do roçador ao centro do trator:
com engate na posição Lateral		
com engate na posição Super Lateral
Largura Total			
Comprimento Total			
Altura Total			
Peso			

RC²E 2600 LSL
2500 mm
04
40 - 140 mm
Três Pontos, Cat. II
Tomada de Força
540 rpm
60 cv
1640 mm
1940 mm
2860 mm
2575 mm
1190 mm
860 kg

AS ROÇADEIRAS SÃO DESENVOLVIDAS PARA USO AGRÍCOLA. NÃO PERMITA A APROXIMAÇÃO DE PESSOAS DURANTE O SERVIÇO.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar
as características de seus produtos, sem a obrigação de assim
proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - Rev. 02 - 06/18
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