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Imagens meramente ilustrativas

Equipamento protegido pelas patentes: PI9500139-5, MU8300773-3 e PI0200936-6.

ROÇADEIRA ARTICULADA LATERAL E SUPER LATERAL
TRANSMISSÃO DIRETA PARA O MANEJO DO MATO
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EXCELENTE ACOMPANHAMENTO DO TERRENO

20º
3º

Angulação Superior Máxima

Angulação Inferior Máxima

CARACTERÍSTICAS
OPERACIONAIS
perfeito do terreno
Acompanhamento
Exclusivo sistema bi-articulado com rodas

de apoio, permitindo um total acompanhamento do solo, mesmo em terrenos
irregulares, garantindo um trabalho de
excelente qualidade.

Rodas traseiras com sistema giratório em
360°
Elimina o arrasto das rodas nas situações
de manobras.

Desenho exclusivo nas laterais

Proporciona um trabalho suave sob a copa
das plantas.

Flexibilidade com alto rendimento
Excelente qualidade do serviço

 Roçadeira ecológica

Faz o corte simultaneamente com o
lançamento da matéria orgânica para
debaixo da copa das plantas.

Transmissão direta reforçada

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

Pistão hidráulico

Facilidade para o transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo

Largura Corte (m)

Facas

Peso (kg)

Deslocamentos (m)

Potência Mínima

NINJA FLEX 260

2,60

2+4

1000

2,07 e 2,34

75 cv

NINJA FLEX 300

3,00

2+4

1150

2,43 e 2,70

75 cv

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

Todas as roçadeiras Kamaq são de uso exclusivamente agrícola.

diversos tipos de culturas.
 Completa linha de roçadeiras proﬁssionais de
transmissão direta para as culturas de café,
citros, maçã, pastagens, palhadas e outras.
 Podadeiras para culturas cafeeira e citros.

rotativos para restos de podas
 Trituradores
e galhadas.
 Adubadores de Perﬁl para construção de
perﬁl do solo.

 Possuem a segurança de assistência técnica
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 Adubadeiras de precisão para os mais

