DIVISÃO
MISTURADORES
E TRATADORES

VMN 8.0 H

LINHA GERAL MISTURADORES & TRATADORES

VMN 4.0 | 6.0 | 8.0 H
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Buscando adequar cada vez mais
nosso portfólio de produtos e atender
a todas as necessidades por produtores,
a NOGUEIRA possui agora os Vagões
Misturadores 4.0, 6.0 e 8.0 H.
Estes produtos já vem com a
qualidade, robustez e uma novidade
para toda sua família que é a construção
de sua caixa totalmente em aço INOX
de 5mm de espessura.
Ideais para proporcionar uma mistura
aerada e uniforme, com fácil operação e
manutenção proporcionando uma ração de
qualidade superior ao seu rebanho.
O sistema de facas cruzadas permite a
retirada da silagem sem danificar a estrutura da fibra,
até nos silos, mais compactados. Além da balança e
células de carga que garantem maior segurança em
suas receitas.
Mistura que proporciona mais qualidade e
homogeneidade na ração, com a melhor distribuição no
cocho. Possui um acoplamento fácil e ajustável, além de
uma transmissão sem uso de correntes.

E mais: Suas fresas desensilam sem danificar
as fibras e as roscas misturadoras permitem
fazer picagem de bolas inteiras de pré-secado
e seus planetários permitem utilizar tratores
menores na operação.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.0

6.0

8.0

Lado descarga

Direito

Direito

Direito

Peso aproximado (vazio)

2310 kg

2750 kg

3200 kg

Peso aproximado com freza (vazio)

3188 kg

3750 kg

4240 kg

Potência requerida

à partir de 65 cv

à partir de 75 cv

à partir de 75 cv

Rotação TDP

540 rpm

540 rpm

540 rpm

Rodas padrão

400/60 - R15,5

400/60 - R15,5

3,5/70 - R22,5

Largura

2150 mm

2035 mm

2035 mm

Altura com fresa aberta

3800 mm

3800 mm

3800 mm

Altura

2370

2430

2370

Comprimento

5100

5450

6250

Capacidade volumétrica de silagem

1600

2400

3200

