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Segadeira de Corte Rebocável com Barra de tração
de Pivô Central incluindo recursos como o condicionador
SemiSwing, barra de corte de baixa manutenção,
suspensão SuperFloat, correia pulverizadora automática
BX e espalhamento de FlipOver, as máquinas da série
Nogueira / Kverneland Taaurup 4300 estão prontas para
atender a cada demanda com desempenho excepcional.

Os Diferenciais
- Os discos circulares ﬁcam menos susceptíveis à impacto por pedras
que são expelidas, e reduzem as cargas de choque na transmissão;
- Transmissão de força conﬁável e muito silenciosa;
- Barra de tração de pivô central que permite cortar o campo de um
lado para o outro e, assim, economizar tempo e evitar cortes
irregulares e cantos apertados;
- A barra de tração hidráulica;
- Sistema de suspensão 'SuperFloat'.onde a barra de corte e a
unidade de condicionamento são suspensas independentemente do
chassi principal através de duas molas longas ajustávei;
- Equipada com a versátil correia BX Auto-Swather para posicionar
duas faixas em uma (opcional);
- Espalhamento FlipOver onde a colheita pode ser cortada e
espalhada em uma única operação, economizando tempo;
- Condicionadores com Pegadores de Aço Semi Oscilante;
- Todo condicionador foi projetado novamente para mover o centro
de gravidade;
O ângulo e a posição dos dedos semi oscilantes oferecem melhor
transporte da colheita;
- Condicionamento de Cilindros em Formato Triangular de borracha;
O projeto dos cilindros garante que a colheita seja posicionada em
uma faixa fofa e uniforme;
- A intensidade de condicionamento é variada sem a utilização de
ferramentas, ajustando a pressão exercida no cilindro entre o cilindro
superior e inferior;
- Largura de trabalho de 3,16, 3,57 ou 3,92 m e suspensão de ação
dupla SuperFloat;
- Lança de pivô central com condicionamento de cilindros ou semi
oscilante;
Disponível com correia BX Swath ou kit de espalhamento FlipOver.

