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O Produto
A Nogueira / Kverneland Taaurup oferece 3 versões de
ancinhos compactos com baixos requisitos de manutenção
e uma largura de trabalho variando de 4,60 a 5,20 m. As
características de manutenção fácil incluem placas de rotor
de 500 mm e uma caixa de câmbio fácil de manter. Todos
os ancinhos podem ser ajustadas a partir de um ponto
central para mover o ancinho para a posição desejada
para o encaixe da borda.

Os Diferenciais
Grandes dimensões em estrutura tipo caixa com
fabricação extremamente sólida e composta por duas
seções em U que se encaixam uma na outra e
ﬁrmemente soldadas.

Vantagens

Possuem pontos de lubriﬁcação giratórios com diâmetro
extra grande, apresentando estrutura forte e conﬁável.

Caixa de engrenagens CompactLine de baixa manutenção
com apenas um bocal de graxa.

Braços pegadores fabricados com chapa de aço plano
formam uma unidade muito compacta com a placa do
rotor dando maior resistência a qualquer tipo de carga.

Ancinhos compactos com baixo peso e requisitos potência.

O pegador Super-C pode ser travado em três posições
para personalizar o ângulo de captação para diferentes
condições.

Os rolamentos duplos do pinhão à roda de coroa garantem a
longevidade máxima do barra de transmissão.

Os pegadores com o mesmo comprimento apresentam
a vantagem de distribuir a carga igualmente oferecendo
maior vida útil.
Os pegadores são feitos em aço de mola shot-peened
de 10mm e com diâmetro de bobina de 80mm tornando
mais durável e ﬂexível.
O melhor ângulo de espalhamento ajuda a alcançar e
produzir forragem de alta qualidade.
Ajustando os rotores para o ângulo de espalhamento
direito melhora a ação de espalhamento, e acelera
o processo de secagem.
As faixas do cortador são cuidadosamente levantadas
pelos pegadores e uniformemente espalhadas ao longo
da largura.
Os pegadores deslizam em freqüência mais uniforme
sobre a palha, assim, o risco de sujeira levantada é
minimizado.

Dimensão da placa do rotor de 500mm

Pegadores Super-C com grande diâmetro de bobina de mola
oferecem maior vida útil.
Ajuste fácil do ângulo de espalhamento através do ajuste
simples da da altura da roda em três alturas diferentes.

