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CARACTERÍSTICAS DOS 
DISTRIBUIDORES SLINGER 

®

VERSÁTIL, EFICIENTE 
E CONFIÁVEL

VERSATILIDADE PARA ATENDER AS SUAS 
NECESSIDADES

Se você está procurando uma máquina para lidar com 
suas diversas necessidades de distribuição orgânicas, 
o distribuidor ProTwin® Slinger® é a escolha ideal. O 
conceito de roscas sem fim duplas e construção do 
vagão exclusiva, permite ao distribuidor Slinger lidar com 
uma maior variedade de materiais em comparação com 
qualquer distribuidor do mercado.

DISTRIBUIÇÃO RÁPIDA, CONSISTENTE E 
PRECISA 

A porta de descarga mais larga proporciona uma 
distribuição mais rápida, para maximizar a eficiência 
no trabalho. O novo conceito de descarga permite 
uma maior capacidade de ajuste para garantir uma 
distribuição mais consistente e uniforme ao longo da 
vida útil da máquina. o sistema de balança (opcional) 
possibilita aplicações precisas e rastreamento dos 
nutrientes aplicados.

SEGURANÇA REFORÇADA

Os componentes da transmissão do vagão foram 
feitos para serviços pesados e fornecem máxima 
confiabilidade. O distribuidor orgânico ProTwin Slinger 
sempre foi reconhecido por seu trabalho confiável e 
longa vida útil. Agora, com os novos aprimoramentos 
feitos, você tem a certeza de obter o melhor retorno 
sobre o seu investimento.

Modelos Capacidade Configurações 
Disponíveis

Nº de 
martelos

SL 110 3,8 m3 Rebocado 12

SL 114 5,3 m3 Rebocado 15

SL 118 6,8 m3 Rebocado 15

SL 124 9,1 m3 Rebocado 15

SLC 126 9,9 m3 Rebocado 18

SLC 132 12,1 m3 Montado sobre caminhão 18

SLC 141 15,5 m3 Montado sobre caminhão 18

SLC 150 19 m3 Rebocado 18
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O PRIMEIRO DE SEU TIPO, 
O CONCEITO PROTWIN®: 
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O CONCEITO PROTWIN®

• A rosca sem fim à direita move o material para trás para manter o nível de carga
• A rosca sem fim da esquerda conduz o produto para frente até a porta 
  de descarga.

IMPEDE ESPAÇOS VAZIOS 
SOBRE AS ROSCAS
O conceito já consagrado das roscas 
sem fins duplas evita a formação de 
espaços vazios sobre as roscas. As 
duas roscas trabalham juntas para criar 
um fluxo bidirecional que proporciona 
agitação constante e movimentos 
regulares, mesmo com os materiais 
mais desafiadores.

DISTRIBUIDOR MULTIUSO
O vagão com formato em “V”, soldado 
de maneira contínua, foi concebido para 
trabalhar tanto com materiais secos 
como molhados. Desde estercos na 
forma de chorume, semissólidos, sólidos 
separados, compostos, acamamentos 
compactados, produtos com palhas e 
muitos mais, o distribuidor ProTwin Slinger 
pode atender às necessidades de sua 
operação.

FLUXO CONSISTENTE PARA A 
DESCARGA
As laterais robustas e inclinadas facilitam a 
descida do material de maneira confiável e 
contínua até as roscas. Isso combinado ao 
design único das roscas sem fim, assegura 
o escoamento constante do material aos 
martelos espalhadores.
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CONTROLE PRECISO DA DESCARGA

O defletor, hidraulicamente ajustável, permite regular a faixa de distribuição 
a partir do assento do trator durante o trabalho. Isso possibilita controlar de 
maneira precisa a colocação dos nutrientes nos locais desejados. O defletor na 
sua posição recolhida, embora não estanque a água, veda completamente a 
área de descarga para evitar a perda de material durante o transporte.

MARTELOS DO ROTOR ATUALIZADOS

Os novos martelos oferecem uma maior superfície de desgaste na base 
por onde escoam os produtos, estendendo sua vida útil. Os vários pontos 
de ajuste diminuem o desgaste, aumentando ainda mais a longevidade dos 
martelos. As buchas e as arruelas em nylon ajudam a evitar o desgaste 
prematuro dos parafusos, martelos e eixos do martelo.

DESCARGA 
RÁPIDA COM 
PADRÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO 
CONSISTENTE

NOVA BASE DOS MARTELOS AJUSTÁVEL

O conceito da base dos martelos ajustável permite que se consiga uma 
configuração ideal da folga entre a base e os martelos. Mantendo-se o 
ajuste adequado da nova base sob os martelos consegue-se uma maior 
desintegração dos materiais para uma perfeita distribuição.

PATENTEADO

PATENTEADO
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RODADO TANDEM ROBUSTO

O rodado tandem extremamente robusto é a solução para o funcionamento 
confiável em situações de uso intensivo e nas condições mais difíceis, incluindo 
trabalho com esterco misturado a uma grande quantidade de areia.
Os rodados com eixo simples estão disponíveis nos modelos SL 110. O modelo SL 
114 pode ser equipado com eixo simples ou em tandem. O SL 118, o SL 124 
e todos os modelos SLC tem como padrão eixos tandem.

FÁCIL ACESSO

O compartimento, com sua trava única, permite a inspeção de forma simples 
e o acesso fácil dos componentes da transmissão para qualquer manutenção 
necessária. Cilindros sob pressão mantém a porta aberta e fora do alcance, 
enquanto a abertura ampla possibilita o acesso conveniente ao interior.

ROLAMENTOS DE VEDAÇÃO DUPLA

Os novos rolamentos das roscas com vedação dupla foram projetados para manter 
o líquido no tanque e longe dos componentes críticos da transmissão. Com estas 
vedações, o chorume e outros líquidos cáusticos são menos capazes de penetrar 
nos rolamentos de Nylatron ou contaminarem o reservatório do banho de óleo.
(Não disponível nos modelos SL 110 e 114)

VEDAÇÃO DUPLA
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Os novos distribuidores orgânicos SL Série 100 ProTwin ® Slinger ® apresentam uma descarga totalmente nova, para 
um melhor desempenho na distribuição. A porta mais larga do SL 114 possibilita uma descarga mais rápida. O ajuste 
completo da base sob os martelos, em todos os modelos, melhora a desintegração do material para uma distribuição mais 
consistente e uniforme. Os novos martelos foram projetados para um menor desgaste e vida útil mais longa.

A transmissão por correntes, redesenhada no SL 118 e 124, possui proteção por parafuso fusível independente para 
cada rosca sem fim e inclui caixas de transmissão traseiras mais pesadas para diminuir a manutenção e aumentar 
a vida útil. O exclusivo conceito de rosca sem fim dupla ainda fornece o mesmo excelente fluxo de material e evita 
espaços vazios sobre as roscas.

NÍVEL DIFERENCIADO EM  DESEMPENHO 
E CONFIABILIDDE
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SL 110 NA VERSÃO POMAR 

O SL 110 também está disponível na versão pomar, para atender às necessidades 
específicas desses produtores. Esse modelo possui largura ideal para transitar em 
locais estreitos e conta com um defletor hidráulico com extensão de borracha que 
permite a distribuião de materiais orgânicos junto as fileiras das frutíferas. Também 
possui um pneu estreito de 10.5L e cardan homocinético, tornando-o muito 
manobrável em locais apertados.

SL 114 CAPACIDADE DE DESCARGA AUMENTADA

Os modelos SL 114 e 118 apresentam uma ampla descarga de 
15 martelos para descarga rápida e eficiente de todos os tipos de 
materiais. A descarga no SL 114 proporciona um aumento de 25% 
na capacidade de descarga em comparação com o modelo anterior. 
Os martelos largos e robustos cortam efetivamente o produto e 
proporcionam um padrão consistente e uniforme de distribuição.

TRANSMISSÃO FRONTAL SIMPLES

O SL 110 e o SL 114 apresentam uma transmissão frontal simples, 
porém confiável. O compartimento dianteiro, no estilo de caixa, 
permite fácil manutenção e inspeção de todos os componentes da 
transmissão.
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LATERAIS DE BORRACHA A PROVA 
DE COLISÃO
Os SL 118 e 124 possuem novas proteções 
contra respingo padrão com um painel frontal 
de aço resistente e laterais de borracha à prova 
de colisão. As novas proteções contra respingos 
ajudam a evitar que líquidos e materiais pastosos 
sejam derramados durante o transporte e foram 
projetados para absorver o contato ocasional com 
as bordas da caçamba durante o carregamento.

FÁCIL ACESSO

O reservatório em banho de óleo, com abertura por 
trava única, possibilita a inspeção dos componentes 
da transmissão e facilita o acesso em caso de 
qualquer manutenção necessária.  Cilindros sob 
pressão mantém a porta aberta e fora do alcance, 
enquanto a abertura ampla possibilita o serviço 
conveniente.

PÁS DE TRANSFERÊNCIA SOLDADAS
As pás de transferência soldadas nas roscas sem 
fim superiores e inferiores transferem efetivamente 
os produtos das roscas até a descarga. Isso resulta 
numa uniformidade de distribiução incomparável 
com qualquer outra configuração de distribuidor do 
mercado. 
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PORTAS DE DESCARGA APERFEIÇOADAS

Os SL 118 e 124 contam com uma porta reforçada e a 
vedação da porta agora vem de série em todos os modelos 
SL. Além disso, a conexão da porta de descarga foi 
aperfeiçoada para uma conexão com rótula. Foi removida do 
banho de óleo para reduzir a contaminação no banho de óleo.

BANHO DE ÓLEO FRONTAL, COMPLETAMENTE 
FECHADO

A transmissão em banho de óleo com tensores de 
polietileno auto alinháveis, pressionados por molas, é 
extremamente confiável e especialmente desenvolvida 
para serviços que exigem longa vida útil. Os eixos e 
engrenagens possuem conexão estriada para uma maior 
resistência e facilidade nas manutenções.

CORRENTE TRASEIRA ATUALIZADA

A corrente traseira foi atualizada para uma corrente 120. 

PROTEÇÃO POR CISALHAMENTO NOS DOIS 
SEM FINS

Os modelos SL 118 e SL 124 agora oferecem proteção por 
parafuso fusível na rosca sem fim superior e inferior, para 
ajudar a limitar os danos causados por materiais estranhos. 
O conjunto de cisalhamento, semelhante aos dos modelos 
SLC, está localizado no banho de óleo dianteiro para a 
rosca sem fim inferior e na transmissão traseira para a rosca 
superior.
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Os distribuidores orgânicos SLC Séries 100 ProTwin ® Slinger ®  da KUHN definiram o novo padrão para uma 
distribuição rápida e eficiente. Maximize a sua produtividade e desempenho com nossos modelos de grande 
capacidade nas versões rebocadas ou montadas sobre caminhão. O conceito ProTwin de sem fim duplo e 
construção do vagão exclusiva, permite lidar com uma maior variedade de materiais em comparação com 
qualquer outro distribuidor do mercado. A nova base sob os martelos possui vários ajustes e favorece uma 
maior desintegração dos materiais para uma perfeita distribuição. O novo desenho dos martelos oferece maior 
área de contato na sua base para uma maior vida útil. 

Esses novos modelos oferecem o máximo em desempenho e durabilidade para proporcionar o melhor retorno 
sobre o seu investimento. Se você precisar de uma máquina para lidar com as mais diversas necessidades de 
distribuição orgânica, os SLC Série 100 ProTwin Slinger são a escolha ideal.

EFICIÊNCIA MÁXIMA NA DISTRIBUIÇÃO
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DESCARGA 
TOTALMENTE 
AJUSTÁVEL

AJUSTE EXATO 

O ajuste independente da base (frontal) e da soleira (traseiro) permite que você mantenha a folga apropriada em torno do raio interno 
completo. Isso garante que o material seja efetivamente carregado nas faces dos martelos para um menor desgaste e uma menor 
necessidade de potência.

BASE E SOLEIRAS AJUSTÁVEIS

O design da base sob os martelos composta por duas peças proporcionam um ajuste completo para uma configuração ideal da folga 
entre os martelos e a base por onde escoam os produtos. Mantendo-se o ajuste adequado da nova base sob os martelos consegue-
se uma maior desintegração dos materiais para uma perfeita distribuição. A soleira no SLC também é facilmente substituível, tornando a 
manutenção simples.

PATENTE PENDENTE

ÓTIMA LARGURA DE DESCARGA

Todos os modelos comerciais da série SLC 100 apresentam uma ampla 
descarga com 18 martelos para uma distribuição rápida e eficiente de todos 
os tipos de materiais. A abertura aumentada do SLC 126 e 132 oferece um 
aumento de 20% na capacidade de descarga em comparação com uma 
descarga de 15 martelos. Os martelos largos e robustos cortam efetivamente o 
produto e proporcionam um padrão consistente e uniforme de distribuição.
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TRANSMISSÃO PARA 
TRABALHO PESADO COM 
BAIXA MANUTENÇÃO

CONFIABILIDADE E LONGA VIDA ÚTIL  

A transmissão, desenvolvida para serviços pesados, é 
extremamente durável e requer mínima manutenção durante 
sua vida útil. Todas as correntes traseiras e engrenagens 
foram eliminadas. A transmissão toda está agora fechada no 
compartimento de banho de óleo dianteiro, que proporciona 
lubrificação constante às correntes, rolamentos e engrenagens.
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RODA LIVRE NO EIXO DOS 
MARTELOS
A embreagem de roda livre no eixo do mar-
telo permite que a tomada de potência gire 
livremente quando for desengatada. Isso 
reduz a força contrária na TDP e nos com-
ponentes da transmissão do distribuidor 
para um menor desgaste e maior vida útil.

PROTEÇÃO DA ROSCA SEM FIM INDEPENDENTE

A nova transmissão incorpora proteção contra cisalhamento individual para cada rosca sem fim. Os parafusos fusíveis estão 
convenientemente localizados no compartimento do banho de óleo para facilitar o acesso. Eles fornecem proteção efetiva para as 
correntes, engrenagens, rolamentos e eixos contra danos causados por sobrecarga e obstruções.

PROTEÇÃO POR CISALHAMENTO 
ADICIONAL

As duas roscas possuem proteção por 
cisalhamento nas pás de transferência. As 
pás de transferência na rosca da direita 
movem o material para a rosca sem fim 
esquerda. As pás na rosca sem fim à 
esquerda conduzem o material até a porta 
de descarga. As pás também são dividi-
das para fácil remoção e substituição, se 
necessário.
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ENGRENAGENS E EIXOS TOTAL-
MENTE SOLDADOS
 

Os três eixos da transmissão principais 
são totalmente soldados e removíveis. Isso 
permite um serviço mais fácil sem chaves 
e parafusos para incomodar durante a 
manutenção.



OPÇÕES DE PNEU

Customizado para se Ajustar sua Operação

PNEU DE CAMINHÃO

Tamanhos disponíveis - 275 / 80R22.5, 385 / 65R22.5, 425 / 65R22.5
Acessíveis e confiáveis, nossos pneus de caminhão recapados 
apresentam excelente capacidade de transporte de carga, ao 
mesmo tempo em que oferecem ótimas características contra o 
desgaste, especialmente em aplicações que requerem maiores 
quantidades de viagens em estradas.
(Disponível no SL 110 - SLC 132)

PNEU IMPLEMENTADOS

Tamanhos disponíveis - 14L x 16.1, 16.5L x 16.1, 19L x 16.1, 21.5L x 16.1
Os pneus implementados são uma opção competitiva para trabalhos 
mais a campo com menor tráfego por rodovias.
(Disponível no SL 110 - SLC 132)
 

PNEU DE ALTA FLUTUAÇÃO – ESTILO HONEY WAGON 

Tamanho disponível - 725/65 x 26
Projetados especificamente para distribuidores orgânicos, os pneus 
de estrutura diagonal  fornecem uma excelente flutuação no campo, 
mantendo melhores características de desgaste na estrada do que 
os pneus de flutuação de estrutura diagonal padrão.
(Disponível no SLC 141)

PNEUS RADIAIS DE ALTA FLUTUAÇÃO

Tamanhos disponíveis - 28LR x 26, 30.5LR x 32
No campo, os pneus radiais produzem uma maior pegada devido 
a paredes laterais mais flexíveis do que os pneus de estrutura 
diagonal, o que leva à compactação de solo reduzida. Os pneus 
radiais também proporcionam excelente durabilidade na estrada, 
estendendo a vida útil geral. 
(Disponível no SLC 141 - SLC 150

PNEU IMPLEMENTADO DE PERFIL BAIXO E ALTA 
FLUTUAÇÃO

Tamanhos disponíveis - 400 / 55-17.5, 550 / 45-22.5, 600 / 55-22.5
Esses pneus de estrutura diagonal são ideais tanto para aplicações 
em campo quanto para transporte em estrada. Eles oferecem o 
maior índice de flutuação para os distribuidores de pequeno a médio 
porte.
(Disponível no SL 114 - SLC 132)

PNEU DE ALTA FLUTUAÇÃO

Tamanhos disponíveis - 23,1 x 26, 28L x 26, 30.5L x 32
Modelo de entrada nos grandes distribuidores SLC, esses pneus 
de estrutura diagonal fornecem uma boa flutuação, suportando 
adequadamente as cargas pesadas. 
(Disponível no SLC 141 - SLC 150)
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QUIPAMENTOS OPCIONAIS

Customizado para se Ajustar sua Operação

TAMPA HIDRÁULICOS
A tampa pode ser levantada e abaixada 
hidraulicamente e fornece uma vedação 
segura para transportar materiais tipo 
chorume. Embora não seja completamente 
impermeável, faz um excelente trabalho 
ajudando a conter materiais semifluídos sem 
se preocupar com vazamentos durante o 
transporte.

(Disponível em todos os modelos SLC)

MONTADO SOBRE CAMINHÃO
Os SLC 132 e 141 estão disponíveis na 
versão montada sobre caminhão para 
aplicações que exigem distâncias de viagem 
mais longas. As opções de Transmissão 
Mecânica e Hidrostática estão disponíveis.

SISTEMA DE PESAGEM
O sistema de pesagem está disponível 
para todos os modelos SLC, fornecendo 
uma aplicação precisa e rastreamento de 
nutrientes aplicados. Este sistema, combinado 
com a tecnologia mais recente em pesagem, 
fornece recursos integrados de gerenciamento 
da aplicação orgânica e armazenamento de 
dados. Os modelos rebocados apresentam 
um sistema de 5 pontos, com quatro barras 
de pesagem nos eixos das rodas e um no 
engate. Modelos montados em caminhão 
usam um sistema de 3 pontos.

FREIOS A DISCO HIDRAULICOS
Os freios a disco hidráulicos são opcionais 
para os modelos SLC 126, 132, 141 e 
padrão no modelo rebocado SLC 150. 
Os freios hidráulicos permitem frear o 
distribuidor de maneira mais rápida quando 
estiver transportando cargas pesadas.
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Especificações dos modelos

SL 110 SL 114 SL 118 SL 124

DIMENSÕES Rebocados Rebocados (Eixo simples) Rebocados (Eixo em Tandem) Rebocados Rebocados

A – Comprimento total 551 cm 612 cm 711 cm 711 cm

B – Comprimento interno do vagão 366 cm 427 cm 488 cm 488 cm

C – Largura superior interna do vagão 152 cm 170 cm 191 cm 211 cm

D – Altura total padrão 1,2

   – Opção de pneu usada 1 16.5L X 16.1 19L X 16.1 14L X 16.1 16.5L X 16.1 19L X 16.1

   – Unidade base 1,2 150 cm 160 cm 165 cm 180 cm 203 cm

   – Com Proteção contra respingos 1,2 173 cm 183 cm 188 cm 206 cm 229 cm

   – Com tampa 1,2 – – – –

E –  Largura total 1 249 cm 272 cm 259 cm 252 cm 269 cm

F –  Largura da Banda de Rodagem 1 211 cm 246 cm 226 cm 252 cm 269 cm

CARACTERÍSTICAS
Peso da unidade 3  1 905 kg 2 449 kg 2 767 kg 3 719 kg 3 992 kg

Carga Líquida máxima 4 082 kg 5 443 kg 8 165 kg 10 886 kg

Capacidade

   – Litros (nível atingido) 3 785 l 5 300 l 6 814 l 9 085 l

   – Metros cúbicos (nível atingido) 3,8 m3 5,3 m3 6,8 m3 9,1 m3

Roscas sem fim

   – Diâmetro 51 cm / 36 cm 51 cm / 46 cm 51 cm 51 cm

   – Espessura da rosca 9,5 mm 9,5 mm seccional 9,5 mm seccional 

   – Diâmetro do tubo 69 cm / 14,3 cm 69 cm / 14,3 cm 16,9 cm 16,9 cm

   – Diâmetro do eixo de transmissão 8,9 cm / 7,6 cm 8,9 cm / 7,6 cm 8,9 cm / 7,6 cm 8,9 cm / 7,6 cm

   – Pás com cisalhamento No No No No

Transmissão 

   – RPM da TDP Padrão e CV - 540 Padrão e CV - 540 Padrão e CV - 540/1000 Padrão e CV - 540/1000 

   – Proteção da TDP Desconector de torque Desconector de torque Desconector de torque Desconector de torque

   – Corrente de rolos - rosca sem fim 60-80-100 60-100-100 60-80-120-120 60-80-120-120

   – Correntes de rolos - Descarga 60H 60H 80 80

   – Banho de óleo frontal fechado – – Padrão Padrão

Descarga e martelos

   – Rotor - RPM 810 810 840 840

   – Rotor - Diâmetro do eixo 5,1 cm 5,1 cm 6,4 cm 6,4 cm

   – Rotor - Diâmetro do de giro 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm

   – Número de Martelos 12 15 51 15

Construção do Vagão - Espessura

   – Fundo do vagão 4,5 mm 4,5 mm 6,4 mm 6,4 mm

   – Painel frontal 3,2 mm 3,2 mm 4,5 mm 6,4 mm

   – Painel traseiro / painéis laterais 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm

   – Dimensão da abertura da Porta 46 cm X 76 cm 46 cm X 76 cm 46 cm X 76 cm 46 cm X 76 cm

Eixo do reboque Simple Simple Tandem Tandem Tandem

Diâmetro do fuso 6,4 cm 7,6 cm 6,4 cm 6,4 cm 7,6 cm

Cubos 8-Parafuso 8-Parafuso 8-Parafuso 8-Parafuso

Kit de Iluminação para estrada Padrão Padrão Padrão Padrão

Potência Mínima Requerida  na TDP (CV) HP 4 60 90 100 120

1 Alturas e larguras baseadas no tamanho indicado no pneu.  
2 Dimensões do caminhão baseadas na altura do chassi de um caminhão de 104 cm.
3 Unidade equipada com opções mais comuns. 
4 A potência exigida pode variar de acordo com os materiais.
  Consulte o manual de operação para dimensionar o trator.

A
B

C
E

F

D
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Especificações dos modelos

SLC 126 SLC 132 SLC 141 SLC 150

DIMENSÕES Rebocados Rebocados Caminhão Rebocados Caminhão Rebocados

A – Comprimento total 714 cm 734 cm 559 cm 856 cm 696 cm 856 cm

B – Comprimento interno do vagão 505 cm / 488 cm 488 cm 488 cm 610 cm 610 cm

C – Largura superior interna do vagão 211 cm 229 cm 229 cm 229 cm 244 cm

D – Altura total padrão 1,2

   – Opção de pneu usada 1 19 X 16.1 21.5 X 16.1 – 28L X 26 – 30.5L X 32

   – Unidade base 1,2 206 cm 234 cm 300 cm 239 cm 300 cm 262 cm

   – Com Proteção contra respingos 1,2 231 cm 259 cm 325 cm 264 cm 325 cm 287 cm

   – Com tampa 1,2 267 cm 295 cm 361 cm 325 cm 361 cm 323 cm

E –  Largura total 1 272 cm 305 cm 298 cm 345 cm 297 cm 353 cm

F –  Largura da Banda de Rodagem 1 272 cm 289 cm 244 cm 345 cm 244 cm 353 cm

CARACTERÍSTICAS
Peso da unidade 3 – (RE/CA)  4 309 kg / – 5 443 kg / 4 082 kg 7 484 kg / 4 445 kg 11 340 kg / –

Carga Líquida máxima   11 793 kg 14 515 kg 18 597 kg 22 680 kg

Capacidade

   – Litros (nível atingido)    9 842 l 12 113 l 15 520 l 18 927 l

   – Metros cúbicos (nível atingido) 9,9 m3 12,3 m3 15,4 m3 18,9 m3

Roscas sem fim

   – Diâmetro 51 cm 61 cm

   – Espessura da rosca 9,5 mm seccional 9,5 mm seccional

   – Diâmetro do tubo 16,9 cm 21,9 cm

   – Diâmetro do eixo de transmissão 7,6 cm 8,9 cm

   – Pás com cisalhamento Padrão Padrão

Transmissão

   – RPM da TDP Padrão e CV - 1000 CV - 1000

   – Proteção da TDP Desconector de torque Desconector de torque

   – Corrente de rolos - rosca sem fim 80-80-100-120 80-80-120-140

   – Correntes dos rolos - Descarga 80 80

   – Banho de óleo frontal fechado Padrão Padrão

Descarga e martelos

   – Rotor - RPM 833 833 694

   – Rotor - Diâmetro do eixo 6,4 cm 6,4 cm 7,6 cm

   – Rotor - Diâmetro de giro 51 cm 51 cm 61 cm

   – Número de Martelos 18 18

Construção do vagão - Espessura

   – Fundo do vagão 6,4 mm 6,4 mm

   – Painel frontal 4,5 mm 6,4 mm

   – Painel traseiro / painéis laterais 3,2 mm / 4,5 mm 4,5 mm / 4,5 mm

   – Dimensão da abertura da Porta 46 cm X 119 cm 46 cm X 119 cm 56 cm X 119 cm

Eixo do reboque Tandem Tandem

Diâmetro do fuso 7,6 cm 9,5 cm 11,4 cm 12,7 cm

Cubos 8-Parafuso 10-Parafuso XHD 10-Parafuso

Kit de Iluminação para estrada Padrão Padrão

Potência mínima requerida na TDP (cv) hp 4 130 150 180 225

1 Alturas e larguras baseadas no tamanho indicado no pneu. 
2 Dimensões do caminhão baseadas na altura do chassi de um caminhão de 104 cm.
3 Unidade equipada com opções mais comuns. 
4 A potência exigida pode variar de acordo com os materiais.
  Consulte o manual de operação para dimensionar o trator.
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PRODUTOS COMPLEMENTARES

Sua Revenda KUHN

www.Kuhn.com

Encontre-nos

Visite nosso canal YouTube para ver os vídeos
de nossos produtos mais recentes.
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As informações contidas neste documento são fornecidas apenas a título informativo e não constituem vínculo
contratual. As nossas máquinas estão conformes às normas de segurança vigentes na América do Norte. Nos
nossos documentos, com a preocupação de ilustrar melhor certos detalhes, alguns dispositivos de segurança
podem não se encontrar em posição operacional. Durante o uso destas máquinas, os dispositivos descritos
devem ser operados de acordo com as instruções indicadas no manual do operador e nos manuais de
montagem. Reservamo-nos o direito de alterar os desenhos, características ou materiais citados sem aviso
prévio. As máquina e equipamentos citados neste documento estão cobertos pelo menos por uma patente
e/ou desenho registrado. As marcas comerciais citadas neste documento podem estar registradas em um
ou vários países.

KUHN do BRASIL 
R. Arno Pini, 1380
CEP 99050 -130 Passo Fundo, RS
Fone: +55(54) 3316-6200 / Fax: +55(54) 3316-6250

MAIS PRODUTOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES 
Com cerca de 700 modelos, nós possuímos a linha de implementos mais completa do mercado. Quer você
possua uma atividade agropecuária de pequena ou grande escala, nossa vasta gama de modelos se molda a
todas as suas necessidades. 

1. Trituradores

2. Enleiradores

3. Enfardadoras para fardos redondos

4. Processadores de Fardos

5. Vagões Misturadores de Ração TMR

6. Sistemas de Plantio Primário

1 2

4 5 6

3

Para maiores informações sobre a revenda KUHN mais próxima de sua 
casa e sobre outros produtos KUHN, visite nosso 
website.

www.Kuhn.com

DISTRIBUIDORES ORGÂNICOS COM DESCARGA LATERAL PROTWIN® SLINGER®


