TCA 16000: especialmente desenvolvido para o transporte de grãos e
abastecimento de adubo em plantadeiras, garantindo uma colheita rápida e um
plantio com maior rendimento e sem interrupções.


Engate giratório ao trator.

O fluxo de grãos é obtido com roscas
transportadoras de grande diâmetro (316 mm),
proporcionando a descarga rápida e segura.


Tubo de descarga:
articulável, através de
cilindro hidráulico,
equipado com sistema
de travamento.

Sistema de rodado permite acompanhar o
trabalho da colheitadeira, evitando manobras e
longos percursos com a máquina carregada.




Baixa compactação do solo.

A altura de 4,5 metros permite a descarga
do produto no centro do caminhão,
economizando tempo e dinheiro.


Tubo de descarga acionado por cardan (TDP)
e articulado por cilindro hidráulico, agilizando
e facilitando o processo de descarga.


Rodados: baixa compactação do
solo e facilidade de reposição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Capacidade de Carga: ............................................. 16 m³
Capacidade de Descarga de Grãos: .................. 3100 l/min.
Capacidade de Descarga de Adubo: ............... 1200 Kg/min.
Altura de Descarga: ............................................... 4,50 m

Escada:
para o fácil acesso
ao reservatório.

Altura de Abastecimento: ...................................... 3,49 m
Altura de Transporte: ............................................ 3,78 m
Comprimento Total: ............................................... 6,50 m
Largura de Transporte: .......................................... 4,00 m
Largura com Pneus: ............................................... 3,30 m
Bitola: ................................................................... 2,80 m
Pneus (standard): .................................... 18.4 - 30 (4 pneus)
Pneus (opcional): .................................... 23.1 - 30 (4 pneus)
Roda ............................................................... DW 16 x 30
Peso (c/ pneus):................................................... 4370 Kg
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