DTN

DESBASTADORES-ROÇADORES INDUSTRIAIS

Manutenção
mais rápida
nas bordas de estradas!
Tecnologia de eixo vertical
Concebido para motoniveladoras.

Construção e manutenção
de estradas

Os trabalhos de manutenção de bordas de estrada serão completados quatro vezes mais rapidamente do que uma roçadeira
em um trator agrícola convencional.

DTN

DESBASTADORES-ROÇADORES INDUSTRIAIS

DTN

Unidade de potência
hidráulica

Os desbastadores-roçadores DTN são a solução para
manutenção de bordas de estradas concebidas para
motoniveladoras.
As motoniveladorasque são sub-utilizadas na maioria
do tempo, os desbastadores-roçadores DTN permitem
maximizar o seu trabalho operacional. Devido a potência da
motoniveladora, os trabalhos serão normalmente finalizados
em até quatre vezes mais rapidamente que uma roçadeira em
um trator convencional.

Montagem frontal
730 cm

Unidade de potência
hidráulica

Alcance máximo lateral
em altura (corte vertical)

853 cm

Alcance máximo lateral (a
partir do centro da motoniveladora, corte horizontal)

O cabeçote utiliza tecnologia de disco de desbaste com eixo
vertical com duas facas pivotantes, montados na extremidade
do braço articulado frontalmente.
•

•
•
•
•

De fácil instalação, não necessita a retirada da lâmina
da motoniveladora devido ao seu adaptador lateral ou
frontal, nem a modificação do sistema hidráulico, graças
à unidade de potência hidráulica inclusa no conjunto;
De desmontagem rápida, permitindo a fácil alternância
entre o trabalho de nivelagem e o trabalho de
manutenção nas bordas de estrada;
Produtivo, podendo em certos casos, efetuar o
trabalho equivalente de quatro roçadeiras sobre trator
convencional;
De fácil manutenção, tecnologia de corte simples;
Capacidade de corte que impressiona, devido a boa
estabilidade da motoniveladora.

Montagem lateral
173 cm

Alcance máximo em profundidade (abaixo do nível do plano
do solo, corte horizontal)
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DTN-245

DTN-155

DTN-125

largura de corte

244 cm

153 cm

123 cm

Número de facas
de rotação livre

2x2

2

2

3900 kg

2955 kg

2760 kg

Peso com todas
as opções (aprox.)

Estes detalhes técnicos são apresentados a título indicativo e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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