CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo
KD 132

Largura Corte (m)
1,32

Facas
2

Peso (kg)
330

Deslocamento (m)
1,00

Potência Mínima/Máxima
35/75 cv

KD 152

1,52

2

380

1,05

55/75 cv

KD 172

1,72

2

420

1,15

75/75 cv

Todas as medidas de deslocamento têm como referência o centro do trator. O fabricante se reserva o direito de modiﬁcar as caracterís�cas técnicas destes produtos sem aviso prévio.

Todas as roçadeiras Kamaq são de uso exclusivamente agrícola.

Opcional Torre LC

PATENTEADO

www.kamaq.com.br

DESDE 1972

Imagens meramente ilustra�vas

Equipamento protegido pela patente: MU-9101869-2

ROÇADEIRA
LINHA KD

Caixa de
transmissão reversível
Para aproveitamento das facas com
corte de ambos os lados

FACAS COM CORTE NOS DOIS LADOS

Cardan
Kamaq

Sistema Kamaq de
Torre dupla

Embreagem de
fácil regulagem
Revertendo a caixa de transmisão,
as facas mudam o sen�do do corte

Facilita o engate e agiliza a troca de posição
central e lateral

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS
 Sistema de giro livre no cardan

Podem ser acopladas na posição central e lateral, sem a u�lização
de ferramentas no modelo standart, pois possuem o exclusivo
sistema de torre dupla ﬁxa, que agiliza a troca.

 Versão LC (opcional)

Possui torre móvel com opções para engate esquerdo, central ou
direito.

 Levanta saia e rodas de apoio

Seu levanta saia proporciona um trabalho suave sob a copa das
plantas e a roda de apoio acompanha melhor o terreno, garan�ndo um trabalho de excelente qualidade.

 Adubadeiras de precisão para os mais

 Trituradores rota�vos para restos de podas

diversos �pos de culturas.

e galhadas.

 Completa linha de roçadeiras proﬁssionais de  Adubadores de Perﬁl para construção de
transmissão direta para as culturas de café,
citros, maçã, pastagens, palhadas e outras.

 Podadeiras para culturas cafeeira e citros.

perﬁl do solo.

 Possuem a segurança de assistência técnica
com atendimento em todo o Brasil.

Proporciona longa durabilidade para os componentes da transmissão e também segurança nas manobras.

 Transmissão direta reforçada

Transmissão reforçada é do �po direta e protegida por embreagem
de segurança, sem o uso de correias.

 Facilidade operacional

O fácil acesso para limpeza, a grande versa�lidade, a baixa
manutenção e o baixo custo operacional são algumas de suas
principais caracterís�cas.
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 Indicadas para o uso geral

