LANÇAMENTO NOVA GERAÇÃO

SR
300 LC

USO GERAL

PATENTEADO

ROÇADEIRA COM TRANSMISSÃO
DIRETA REFORÇADA

Imagens meramente ilustrativas

Nova Geração

Opção para deslocamento de torre lateral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo

Largura Corte (m)

Facas

Peso (kg)

Deslocamento (m)

Potência Mínima

SR 260

2,60

4

750

Central

65 CV

SR 300 LC

3,00

4

830

Central e 1,90

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.

DESDE 1972

ROÇADA CONVENCIONAL

ESQUI DE APOIO LATERAL

RODAS COM CUBO,
BORRACHA MACIÇA E
MOLAS PARA ABSORÇÃO
DE IMPACTO

TRANSMISSÃO REFORÇADA

CARACTERÍSTICAS
OPERACIONAIS
para o plantio direto
 Roçadeira
Indicada principalmente em

operações anteriores à semeadura,
através do sistema de plantio direto,
para trabalhos de roçadas em
palhadas de milho e similares.

direta reforçada
 Transmissão
Transmissão reforçada é do tipo

SisTema

Facas

direta e protegida por embreagem
de segurança, sem o uso de
correias.

ELIMINA O “BIGODE”

Cruzadas

trituração excessiva da
 Evita
matéria orgânica

Deixando a mesma em tamanho
ideal para degradação lenta e
homogênea.

de facas combinadas
 Sistema
Exclusivo sistema de facas

combinadas que juntamente com os
espalhadores traseiros
proporcionam excelente trabalho de
corte, trituração e esparramação da
matéria orgânica.
EXCLUSIVO SISTEMA DE FACAS CRUZADAS SINCRONIZADAS

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

