Possui 2 roldanas em cada eixo (superior e inferior) para
acompanhar o movimento da esteira evitando danos às
taliscas.

C200, C400 e C600
Os novos Arrancadores Invertedores de Amendoim foram projetados para atender a necessidade dos
produtores em versatilidade e eficiência operacional. O inovador sistema de funcionamento do rolo
estrela por caixa de transmissão garante qualidade na inversão e direcionamento das leiras.

Características Técnicas
Modelo ..........................................................................C200.........................................C400 ...............................C600
Potência requerida do trator (cv) ...................................80 - 90 ...................................170 - 180 .........................190 - 200
Acoplamento ..............................................................3º ponto ....................................3º ponto ..........................3º ponto
Quantidade de motores hidráulicos ........................................1 ................................................2 ......................................3
Vazão necessária (l/min)........................................................32 ..............................................32 ....................................40
Altura (mm) .....................................................................1.800 .........................................1.800 ...............................1.800
Comprimento sem cabeçalho (mm) .................................3.300 .................................................- .......................................Comprimento com cabeçalho (mm) .................................4.000 .........................................4.600 ...............................4.600
Largura (mm) ...................................................................1.700 .........................................3.700 ...............................5.520
Peso sem cabeçalho (kg) ..................................................1.000 .................................................- .......................................Peso com cabeçalho (kg)..................................................1.150 .........................................2.800 ................................3570
Caixa de transmissão ....................................................2 caixas ......................................4 caixas ............................6 caixas
Pneus ........................................................................6.45 R-13 .................16/5 x 6/5x 8" maciço .......16/5 x 6/5x 8" maciço
................................................................................................. ..................................6.45 R-13 ........................6.45 R-13
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Versatilidade do equipamento
Sistema modular com menor custo de investimento

C200, C400 e C600

Vantagens que só um arrancador MIAC pode oferecer

O C200 é um equipamento modular que pode ser adquirido separadamente proporcionando
um menor custo de investimento. É possível configurar os conjuntos em versões
simples, duplo e triplo.

Ÿ

Esteira com vibração através de roldanas que
auxilia na eliminação de impurezas e reduz o
tempo de secagem.

Ÿ

Os arrancadores C400 e C600 trabalham
com os conjuntos (esteiras) “desalinhadas”
entre si, facilitando o escoamento de terra e

Rolo de inversão
Ÿ

restos de cultura.

Inovador sistema de acionamento do rolo estrela por caixa de transmissão que
garante melhor eficiência e menor custo de manutenção.

Ÿ

Maior diâmetro do tubo (220 mm) que evita o enrolamento das ramas.

Sistema pantográfico

Ÿ

Estrelas segmentadas que proporcionam menor dano às vagens, produzidas

Ÿ

em nylon, mais leve e de fácil manutenção.

Roda central maciça que permite o melhor
acompanhamento do solo diminuindo as
perdas em terrenos irregulares e menor custo
de manutenção.

Ÿ

Ÿ

Disco de corte frontal de 22".

Sistema hidráulico que garante o controle de

Faca de corte

velocidade da esteira. Equipado com válvula de

Ÿ

Material de alta qualidade e resistência.

retenção para impedir a reversão do sentido do

Ÿ

Facilidade na fixação através de parafusos fusíveis que reduzem

fluxo de trabalho.

a quebra das hastes e perda das facas dentro do solo.

