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As Enfardadeiras Nogueira / Kverneland Taaurup 6716 - 6720
são as novas líderes na indústria em densidade de fardos.
Isso é realizado através da Densidade 3D Inteligente, um
sistema que permite que você escolha a densidade do fardo
que melhor se adequa às condições da sua colheita. Você
pode até mesmo fazer fardos de até 1,65 metros de diâmetro.
O desempenho e a versatilidade da série 6700 melhora a
eﬁciência e reduz os seus custos.

Os Diferenciais
- Embalagem de Tela PowerBind que signiﬁca menos tempo
parado e mais tempo enfardando;
- Sistema de Densidade 3D Inteligente que conﬁgura e
seleciona a densidade para obter melhor qualidade de
fardo;
- Controle ISOBUS;
- Terminal IsoMatch Tellus GO Isobus completo capaz de
controlar todas as máquinas Isobus de forma muito
simples;

Densidade Inteligente 3D

Sistema de alimentação
Alta capacidade do
Rotor PowerFeed ou
SuperCorte com 14 ou
25 facas

DropFloor
Sistema eficiente de
desobstrução do rotor

3 diferentes densidades de
fardos pré-configuradas
para processar os principais
tipos de produtos para fácil
seleção da cabine.

- Terminal de Controle Focus 3 recentemente lançado para
operar tipos especíﬁcos de implementos;
- Largura estreita para transporte - não é necessário
remover as rodas do coletor para o transporte;
Fácil Reposição

- Rotor de Admissão Super Cut-14 que oferece ﬂuxo rápido
e eﬁciente para dentro da enfardadeira. SuperCut-25
oferece a melhor solução para enfardamento de corte curto;
- Rotor de Admissão Power Feed que oferece capacidade
impressionante para ser alcançada lidando com diferentes
tipos de colheita facilmente, independente das condições;
- O Sistema de Densidade 3D Inteligente com uma nova
conﬁguração fácil de densidade de fardos - pré-selecionável
da cabine do trator;
- PowerBind com injeção direta da tela para posicionar a tela
de forma rápida e muito conﬁável;
- Carregamento fácil e simples do rolo de tela;
- Controle ISOBUS;
- Rotor de admissão PowerFeed com uma capacidade
impressionante de admissão;
- DropFloor para desbloqueio fácil;
- 3 densidades diferentes de núcleo, pré-selecionável da
cabine do trator.

Fácil e simples reposição
dos rolos de rede para o
completo conforto do
operador

Terminais ISOBUS

PowerBind
Novo sistema de
amarração por sisal
ou rede

Serie 6700 pode ser
totalmente compatível ao I
SOBUS. Os Terminais
são um equipamento
opcional.

