


CAIXA MULCAIXA MULCAIXA MULCAIXA MULCAIXA MULTIPLICADORA:TIPLICADORA:TIPLICADORA:TIPLICADORA:TIPLICADORA:     A Caixa Multiplicadora é uma das partes mais importantes para a
durabilidade do equipamento. Na Série RG, a Caixa Multiplicadora, de fabricação nacional, possui
dentes lapidados e helicoidais, havendo menor tensão entre os dentes, resultando em maior vida útil.
Também é de giro livre, não transmitindo a rotação da roçadeira para o trator.

DESIGN:DESIGN:DESIGN:DESIGN:DESIGN:     Inovador, com cantos arredondados e duplo deck, confere maior resistência e durabilidade às
Roçaderias Série RG. Os cantos arredondados evitam o acúmulo do material cortado e de água nos
cantos, resultando em menor risco do surgimento de corrosão, que danifica o equipamento. O mesmo

ocorre com o formato do deck superior, que favorece a drenagem da água da roçadeira.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RG1013RG1013RG1013RG1013RG1013

1.300 mm
40 a 160 mm

Um rotor de 1.300 mm
216 mm

36 hp
540 rpm

I e II

1.550 mm
1.550 mm
1.580 mm

Arredondado
Duplo deck
4,75 mm
4,75 mm

6 mm
325 kg

Fabricação naciomal
1

47 HP, com limitador de torque 90 kgf.m:
entrada 540 rpm e saída 540 rpm

1.038 rpm

Modelo
Largura de corte: ...............................
Altura de corte: .................................
Capacidade de corte (diâmetro): .......
Profundidade da câmara de corte

TTTTTrator - compatibiçlidaderator - compatibiçlidaderator - compatibiçlidaderator - compatibiçlidaderator - compatibiçlidade
Potência requerida do trator: .............
Rotação da TDP: ................................

Levante  - compatibilidadeLevante  - compatibilidadeLevante  - compatibilidadeLevante  - compatibilidadeLevante  - compatibilidade
Categoria: ..........................................

D imensõesDimensõesDimensõesDimensõesDimensões
Largura de transporte ........................
Largura total: .....................................
Comprimento total: ...........................

D e c kD e c kD e c kD e c kD e c k
Formato do deck: ..............................
Tipo de deck: .....................................
Espessura superior: ...........................
Espessura inferior: .............................
Espessura da saia lateral: .................
Peso (kg): ..........................................

Caixa de transmissãoCaixa de transmissãoCaixa de transmissãoCaixa de transmissãoCaixa de transmissão
Nacionalidade: ..................................
Número de transmissões: .................
Transmissão: .....................................

Saída: ................................................SUPORSUPORSUPORSUPORSUPORTE DTE DTE DTE DTE DAS FAS FAS FAS FAS FAAAAACAS:CAS:CAS:CAS:CAS:     Tipo prato redondo, que protege o sistema contra impactos e, associado ao
sistema de flutuação do levante hidráulico do trator, funciona como um sistema “pula toco”.

Modelo RG1013 não possui roda.


