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O Produto
A Nogueira / Kverneland Taaurup oferece vários ancinhos
compactos de rotor único, projetados para uso em tratores
de baixa potência, mas que oferecem largura de trabalho
considerável. São de rotor único e oferecem larguras de
trabalho de 3,20-4,70m. Com a opção de rotação, três
pontos de montagem ﬁxa e uma versão rebocável, há um
modelo para todas as necessidades. Com exceção do
9442T possuem ajuste mecânico de altura por meio de
manivela, com possibilidade de se ajustar as condições
particulares do campo.

Os Diferenciais
Possuem discos de ressalto imersos em óleo e
cilindros guia.
Os mancais do braço são totalmente lubriﬁcados e,
portanto, não precisam de manutenção.
Suportes de braço de pegadores de alta
resistência e dois rolamentos em ambos os lados do
eixo de transmissão, criam uma unidade compacta
com robustez e conﬁabilidade.
Os trilhos de ressalto ão especiﬁcamente adaptados
aos diâmetros individuais de rotor, para prover uma
melhor operação do ancinho em qualquer largura de
trabalho e em qualquer modelo.
Possuem braços curvos oferecendo um serviço de
rastelagem mais limpo e melhor formação das faixas.
que assegura que a ﬁleira de pegadores tenha um
ângulo de aproximação mais eﬁcaz para a colheita.
São equipados com "Duo Tines" que proporcionam
um desempenho aprimorado e rastelagem completa.
A distância entre cada pegador em cada Duo Tine é
menor do que com pegadores convencionais e isso
garante um desempenho preciso e completo no campo
reduzindo o desperdício de culturas causado por
cultivos não coletados na faixa.

Vantagens
Design compacto e leve que pode ser operado por tratores
menores.
Caixa de engrenagens Compact Line com discos de
ressalto e rolamento de braço de pegadores imersos
permanentemente em óleo.
Braços de pegadores curvos para melhorar o desempenho
de raspagem e criar uma melhor formação de faixas.
Grande número de opções disponíveis, tais como eixos em
tandem, amortecedores de oscilação e uma terceira roda.

