TSTA

FÁCIL OPERAÇÃO, ELEVADO RENDIMENTO E BAIXO CUSTO
NO CONTROLE DA EROSÃO.

MENOR PESO E GRANDE VERSATILIDADE
NAS OPERAÇÕES.

Construindo em média de 600 a 800 metros de
terraço por hora, o uso do TSTA permite manter a
camada fértil do solo, com aproveitamento total da
área para o plantio.

- Estrutura de alta resistência.
- Menor peso e grande versatilidade nas operações.
- A inclinação gradativa dos discos para elevação do terraço, bem
como o acionamento das rodas para transporte, são feitos por
cilindros hidráulicos de dupla ação, com movimentos precisos,
comandados pelo tratorista.
- O acoplamento é feito unicamente pela barra de tração, deixando
livre o engate três pontos do trator.
- O sistema de rodagem com dois pneus 750 x 16 agiliza o transporte
e as manobras, atuando também no controle da profundidade de
trabalho. Opcionalmente pode ser fornecido com pneus 11L15.
- Rodas de guia flutuantes absorvem os esforços laterais mantendo
o implemento no alinhamento correto.

MANCAIS com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em
banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone,
sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada
mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.

Especificações Técnicas:
Modelo

Nº de
Discos

Dimensões do
Terraço Altura x
Largura*

DISCOS
Dimensões

Espaçamento

Peso
(Kg)*

Potência
no Motor (cv)

		

14

1,20m x 5,20m			

1967

85

		

16

1,20m x 5,80m			

2190

100

TSTA
		

18

1,20m x 6,40m

2299

120

20

1,20m x 7,00m

2464

140

		

22

1,20m x 7,60m			

2573

160

* Dimensões máximas antes do acabamento

Ø 26”x6,00mm

/

400mm

** Potência mínima necessária

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. - 01/2018 - Rev. 05
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Largura de Transporte: 3000mm
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