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RASPADEIRA AGRÍCOLA

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO
DE ATÉ 150MM

Ideais para serviços de movimentação e
nivelamento do solo em propriedades agrícolas,
na construção de aterros, açudes, silos trincheira,
canais para irrigação ou desvios de curso d’água,
nivelamento do terreno para construção de
instalações agrícolas, bem como em projetos de
aproveitamento de várzeas onde comprova sua
eficiência na fase de sistematização do solo.

Características:
- Maior facilidade no manejo.
- Maior volume transportado por hora.
- Maior rapidez por ciclo de trabalho.
- Menor exigência de potência.
- Menor custo de aplicação.
- Menor consumo de combustível.
- CAÇAMBAS de construção moderna e elevada
resistência, com facas de corte duráveis e
devidamente posicionadas para reduzir o esforço
de tração.
- Circuito Hidráulico acionado por 2 cilindros de
dupla ação, através do circuito “SHT” - Sistema
Hidráulico Tatu; ou “BT” - Bomba do Trator.
- Os engates ao trator e entre as raspadeiras
possuem giro completo para acompanhar as
oscilações do terreno.

O STA 3T RT é formado por duas raspadeiras
agrícolas dispostas em tandem, duplicando
a capacidade de trabalho e reduzindo
consideravelmente o consumo de combustível
e tempo de serviço.

Especificações Técnicas:
Capacidade
Modelo

Profundidade de
Escavação

Rasa

Coroada

STA

100 mm

1,70 m³

STA³

150 mm

STA³T

Peso (Kg)

Potência no Motor (cv)

1,95 m³

1100

70-80

3,10 m³

3,70 m³

1606

90-110

150 mm

6,20 m³

7,40 m³

3234

100-140

STA³ RT

150 mm

3,10 m³

3,70 m³

1778

100-120

STA³T RT

150 mm

6,20 m³

7,40 m³

3560

120-160

> Largura de Corte: STA³: 1050 mm / STA³ RT: 1630 mm
> Pneus: 9.00 x 20 - Opcional: Pneus Ressolados.
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