RTX550

RODA DE CORTE

RODA DE CORTE. Em condições de terrenos

FÁCIL OPERAÇÃO. Todos os controles estão

mais duros, o sistema autocreep da máquina
entra em ação controlando automaticamente a
velocidade do trator e o giro da roda de corte.
Essa sequência de comados faz parte do sistema
eletrônico chamado TrencheSence, ocorre dentro
de poucos segundos e independente de ajustes do
operador.

situados em apenas um dos lados da plataforma
do operador e são de fácil manejo para que a
operação se torne mais eficiente e produtiva.

MINI VALA. A máquina podeser equipada com
pneus ou esteiras de borracha de acordo com o
terreno a ser enfrentado. Com a opção de esteiras,
aumenta a capacidade de tração e estabilidade
em condições mais adversas.

Sistema Offset. O sistema offset permite
deslocar o implemento de valeteamento
lateralmente até o alinhamento dos pneus,
auxiliando realizar o corte da vala mais próximo a
uma parede ou sarjeta por exemplo.
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Painel de informação. Permite que o
operador tenha acesso a todas as informações de
performance ou diagnóstico da máquina. O painel
esta disponível em vários idiomas, incluindo o
português.

GARANTIA E SUPORTE AO PRODUTO. Estamos
prontos para identificar e antecipar soluções para
sua empresa por meio de Engenharia de Campo,
Assistência Técnica Especializada, Treinamento
de Operação e Manutenção e Estoque de Peças
Genuínas, atuando em todo território nacional.

(19) 3517.9400

RTX550 RODA DE CORTE
DIMENSÕES E PESOS GERAIS

TRAÇÃO de deslocamento - PNEU

Peso: 2662,6 kg

Velocidade máxima de transporte para a frente (alta): 9,8 km/h

Comprimento: 3,2 m

Velocidade máxima de transporte para trás (alta): 9,8 km/h

Largura: 1,97 m
Altura: 2,49 m

Motor

TRansmissão de deslocamento - esteira
Velocidade máxima de transporte para a frente (alta): 6,6 km/h
Velocidade máxima de transporte para trás (alta): 6,6 km/h

Marca e modelo: Cummins B3.3
Tipo de combustível: Diesel
Tanque de combustível: 102,2 L

OPÇÕES DE EIXO
Tipode de eixo dianteiro: Planetário orientável

Potência: 65 hp

Tipo de eixo traseiro: Planetário orientável com caixa de redução

Meio de arrefecimento: Líquido

Classificação de carga do eixo: 5102,9 kg
Tipode de freio de serviço: Disco úmido

SISTEMA HIDRÁULICO
Capacidade da bomba de tração de deslocamento: 117,3 L/m
Alívio da bomba de tração de deslocamento: 4350 psi (299,9 bar)
Capacidade da bomba de implementos: 117,3 L/m
Alívio da bomba de implementos: 5080 psi (350,3 bar)
Capacidade da bomba auxiliar: 43,9 L/m
Alívio da bomba auxiliar: 2500 psi (172,4 bar)
Capacidade do sistema hidráulico: 75,7 L
Capacidade do tanque hidráulico: 68,1 L

Tipo de freio de estacionamento: Aplicado por mola, liberado hidraulicamente

IMPLEMENTO DE VALEteAMEntO
Modelo: RW526
Tipo de tração: Hidrostático
Comprimento mínimo para transporte: 2,14 m
Diâmetro da roda: 1,68 m
Profundidade máxima da vala: 66 cm
Largura máxima da vala: 20 cm
Largura mínima da vala: 5 cm
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