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Principais Características Durabilidade para alimentar gerações de rebanhos
- Para picar cana, sorgo, milho e todas as demais espécies forrageiras
que são ideais para encher silos ou trato diário dos animais.
- Disponíveis em cinco modelos, a Série 6000 é ideal para você que
necessita de resistência e durabilidade, garantindo um trabalho de
picagem contínuo e prolongado por muitos anos, atendendo as
necessidades dos pequenos aos grandes produtores.

Principais Características
- Possui rolos alimentadores com regulagens de pressão proporcionando um corte
mais preciso e uniforme;
- Os modelos EN-6180, EN-6400 e EN-6500 possuem 3 facas no rotor garantindo
menor esforço e potência ao motor. Quanto aos modelos EN-6700 e EN-6800,
além de uma estrutura e dimensionamento mais robusto, possuem 4 facas no rotor
proporcionando altíssima produção pincipalmente quando acionada nas versões
com acessório para trator;
- A transmissão e troca de tamanho de corte é feita entre o rotor e os rolos
alimentadores através de polias e correias em perfil "V" intercambiáveis,
proporcionando cortes de 4mm e 8mm de série. Alguns modelos possuem cortes
"opcionais" de 5mm e 10mm;
- Os modelos EN-6700 e EN-6800 além das versões para motor, também possui
outras 4 versões com acessório para trator, sendo: Acessório AT90, Acessório AT
Convencional, Acessório Reboque RN-01, Acessório para carreta;
- Possuem bica giratória 360º que facilita a operação, (Exceto no modelo En-6180);
- Fornecidas na versão sem motor e a base para o motor fornecida separadamente,
exceto o modelo EN-6180 que não precisa da base e também é fornecida nas
versões sem motor ou com motor de 3cv monofásico.
Se você quer uma picadeira com durabilidade prolongada,
a sua melhor escolha é a Série 6000 da Nogueira

Para cada necessidade um modelo

EN 6180

EN 6400

EN 6500

EN 6700
Acessório para
carreta

Acessório AT 90

EN 6700

Acessório Reboque RN-01

Os modelos EN-6700 e EN-6800,
possume as mesmas versões de
acessórios para trator.
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