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A Express 5040 recolhem, prensam, amarram e
contam fardos uniformes e compactos de diversos tipos
de forrageiras tais como: alfafa, aveia, azevém,
coast-cross, trevo, cornichão, pensacola, palhas de
culturas como trigo, soja e arroz produzindo assim, fardos
retangulares de comprimentos pré-determinados.
Processado desta forma, o alimento guarda todas as suas
propriedades nutritivas, podendo ser usado para
complementar a alimentação dos animais, especialmente
durante o inverno e em períodos de seca.
A Express 5040 da Nogueira apresenta várias inovações
que além do alto rendimento, a máquina dispõe de dispositivos
de segurança operacional na pick-up, no suporte de agulhas e
também no volante que aciona o sistema central de engrenagens
da máquina.
A Express 5040 é dotada de pick-up de 1,73 com alta
capacidade de recebimento de massa forrageira.
-

Equipada com triplo sistema de proteção contra sobrecargas.
Dois nosadores automáticos que operam com fio de sisal ou sintético.
Dispositivo de regulagem da altura de recolhimento.
Roda copiadora para terrenos irregulares.
Compartimento com capacidade para quatro rolos de fios.
Elevador de fardos para descarga direta em carretas (opcionais)

AMARRAÇÃO FORTE E RESISTENTE
Dispositivos com 4 molas contra-retorno de fardos.
COMPARTIMENTO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE FIO
Armazenagem de até 8 rolos de fios no modelo Express 5040 trabalhando
com 4 e mais 4 alojados no compartimento de transporte.
FARDOS
As enfardadeiras Nogueira produzem fardos com densidades e dimensões
precisas, aspecto impecável e resistentes para o manuseio e a
armazenagem com total confiança.
SEGURANÇA PARA O OPERADOR
Os braços alimentares e ajuntadores são protegidos por blindagem.
FREIO NO QUADRO NOSADOR
Possui nosador com freio que mantém o sistema trabalhando sem
oscilação de potência.

*com elevador de fardo opcional

NOVOS NOSADORES - RASSPE
Simples e fáceis de operar, fgarantem precisão na
amarração com fios naturais (sisal) ou sintéticos.
RODA COPIADORA DO RECOLHEDOR
A Máquina é protegida quanto a eventuais danos
decorrentes dos desníveis do solo.
CARDAN COM EMBREAGEM
Permite uma melhor proteção da máquina e do trator.
BRAÇO ALIMENTADOR
Sistema de proteção da máquina na ocorrência de fluxo
descontínuo de alimentação ou entrada de objetos estranhos.
Sua ação equilibrada permite uma alimentação constante e
uniforme, bem como o funcionamento suave da máquina.

DIMENSÕES EXPRESS 5040
Largura de recolhimento

1,73 m

Golpes compressão do pistão

100/min

Peso (sem elevador de fardos)

1460 kg

Produção média

400~600 fardos/h

Potência mínima

35 cv

Rotação
DIMENSÕES DO FARDO (APROXIMADO)

Comprimento (ajustável)

de 0,50 a 1,20 m

Dimensão do pneu esquerdo

540 rpm
10.5/65-16

Dimensão do pneu direito

5.60-15

Altura

40 cm

Pressão do pneu esquerdo

55 LBS/pol² (3,8 kg/cm²)

Largura

50 cm

Pressão do pneu direito

30 LBS/pol² (2,1 kg/cm²)

