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Trator Articulado Isodiamétrico Agrícola 4x4 
Com Barra de Tração e Plataforma para Acessórios
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+55 (47) 3379 1429
www.braselio.com.br

A empresa reserva-se no direito de modificar qualquer característica do produto sem prévio aviso.
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código produto: 18600

 

Características Técnicas

motor 
Potência máxima                     9,6KW = 13Hp a 3600 rpm

sistema partida              •  Manual (retrátil)   (de série) 
                                  •  Manual (retrátil) + Elétrica (Opcional)
Combustível                                        Diesel
refrigeração                                            ar

trANSmiSSÃo
Embreagem           Monodisco a seco ø 200mm
Câmbio             Sincronizado 4 a frente e 1 a ré
Velocidades (km/h)                 1° / 2° / 3° / 4° / ré
(Motor a 3600 RPM)            2,7 / 4,6 / 7,2 / 10 / 2,7 

Eixo dianteiro                    Reforçado rígido, rodado simples 
Eixo traseiro                      Reforçado rígido, rodado simples

Direção                   Articulada / hidrostática 
Pneu (de série)                                                500x12 R1 
Pneu (opcional)                                           600x12 R1
Pneu Float (opcional)                              23 x 10,5 - 12 NHS

Lançamento !!!
com o mesmo D N A

Equipamentos de SÉRIE

Acelerador manual, pedais de freio e embreagem, 
partida retrátil, arco de segurança com alça, trava da 
carroceria, quebra-mato e barra de tração

Equipamentos OPCIONAIS
Partida elétrica,cinto de segurança, levante hidráulico, 
toldo, parabrisa, retrovisor interno, retrovisores laterais, 
farol auxiliar led, estepe 

Opcional
• Carroceria
• Pneu

SISTEMA DE gIRO E ARTICulAÇÃO CENTRAl
Reforçado, assistido por 2 cilindros hidráulicos  A  B  pilotados 
por uma válvula prioritária (maior segurança e dirigibilidade). 
Garantindo que, mesmo em situações extremas os quatro  
pontos de contatos (pneus) sempre estejam tocando o solo.

CAIXA INTERMEDIÁRIA c
Redutora e de transferência  
de força aos eixos rígidos 
dianteiro e traseiro. 

DuPlO SISTEMA DE fREIO
• Tambor, acionamento manual  
• Disco, acionamento hidráulico 
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Características gerais

dimeNSõeS (externas)         Caçamba      Carroceria         

comprimento (com acessório) 3510 mm           3650 mm
comprimento (sem acessório) 3165 mm           3274 mm
Largura (com acessório) 1000 mm           1220 mm
Largura (sem acessório) 1000 mm           1000 mm
Altura sobre o arco                  1980 mm           1980 mm
Altura de plataforma ao solo   680 mm             680 mm
Distância entre eixos  1970 mm           2228 mm
raio de giro  3990 mm           4260 mm 

AceSSório de cArgA (internas)
comprimento  1600 mm           1874 mm
Largura      924 mm           1144 mm
Altura                          480 á 623 mm            400 mm
Capacidade volume     0,80 m3                        0,86 m3

 
peSo  
Peso total sem carga  630 kg                690 kg
Capacidade de carga 1000 kg             1000 kg


