1838

1838

Série SB
Enfardadora de Fardos Retangulares

especificações 1838
Tamanho de fardo
Altura - mm
Largura - mm
Comprimento - mm
Controle de densidade

356
457
305 - 1321
Braços e molas ajustáveis manualmente / sistema hidráulico

Dimensões e pesos
Peso - kg

1.384

Comprimento
Sem rampa de fardos - mm
Com rampa de fardos - mm
Largura (total) - mm
Altura com blindagem - mm

4.267
5.182
2.565
1.651

Êmbolo
Velocidade
Curso - mm
Montagem

100 golpes/min
550
7 rolamentos de esferas selados

Pick-up (Recolhedor)
Largura
Largura externa total - mm
Largura interna painel - mm
Largura externa painel - mm
Número de barras de dentes
Número de dentes
Caracois - mm
Transmissão
Rodas de nivelamento
Altura de recolhimento (ajustável)

2.264
1.782
1.928
3
84
330
Correia
2 (uma de cada lado)
Pistão hidráulico

Todo esforço foi feito para assegurar que as informações contidas nesta publicação fossem as mais exatas possível. Entretanto, inexatidões, erros
ou omissões podem ocorrer e detalhes das especificações podem sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso. Consequentemente,
todas as especificações devem ser confirmadas com seu revendedor antes de toda compra.

Visite nosso site: www.valtra.com.br
Fale conosco: 0800 192 211

Sistema de alimentação
Conjunto de dedos alimentadores
Transmissão
Proteção

4 dentes
Corrente
Parafuso de segurança

Atadores
Tipo
Transmissão
Proteção
Tipo de fio
Armazenagem de fio

Nó simples
Corrente
Parafuso de segurança
Polipropileno e sisal
6 bobinas

Pneus
Tamanho
Padrão
Rodas de nivelamento da pickup - mm

11L x 14,6
76 x 305

Transmissão
Caixa de transmissão
Proteção

Engrenagem com rolamentos de rolos
Embreagem deslizante e parafuso de segurança

Requisitos do trator
Potência - cv
TDP - rpm
Hidráulica

A partir de 50
540
Uma de dupla ação
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