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A série segadeiras Nogueira / Kverneland Taaurup 2300
é projetada para operações menores de corte. Com
largura de trabalho de 1.66, 2.05 e 2.40 e com peso
correspondente de 388, 430 e 450 kg respectivamente,
estas máquinas são perfeitas para fazendeiros que
buscam um cortador compacto com baixa exigência de
potência.

Os Diferenciais
- Barra de Corte com Discos Circulares que ﬁcam menos
susceptíveis à impacto por pedras, e reduzem as cargas
de choque na transmissão;
- A barra de corte possui grande capacidade de óleo,
garantindo uma temperatura de trabalho muito baixa. Isso
garante o resfriamento eﬁciente do óleo e a lubriﬁcação da
barra de corte inteira;
- As engrenagens com dentes arrendodados oferecem
uma transmissão de força conﬁável e muito silenciosa;
- A barra de corte totalmente soldada fornece um design
muito robusto e rígido para alta durabilidade;
- Para o transporte, os cortadores são dobrados na posição
vertical bem atrás do trator para ser transportado com
segurança;
- O centro de gravidade ﬁca próximo ao trator, o que
assegura uma distribuição excelente de peso e estabilidade
durante o transporte, mesmo em altas velocidades no
transporte em estradas;
- Se encontrar um obstáculo, possui sistema de travão
traseiro acionado por mola que vai mover o cortador para
trás para proteger a barra de corte;
- Nas cabeceiras, o cortador é levantado sem ativar a
conexão de três pontos do trator que não precisa de
ajustes no campo.;
- A Barra de Corte é qualidade Kverneland e possui
Travão Traseiro sem reset com um conjunto compacto
para tratores menores e posição de transporte na
vertical facilitando;
- Possui também uma ﬂutuação da barra saltando assim
obstáculos que possam prejudicar o trabalho.

