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Série rB
enfardadora de Fardos redondos



especificações RB452
Tamanho do fardo
Largura - mm 1182 
Diâmetro (min.-max.) - mm 762 - 1575

Peso Variável de acordo com a umidade, 
características da cultura e tamanho dos fardos

dimensões e pesos
Largura total - mm 2.350
Comprimento total - mm 3.734
Altura total - mm 2.565
Peso Aproximado - kg 1.687
Tamanho do pneu 31Lx13.5-15 Std.

Câmara de fardo
Tipo Variável
Número de correias 6 emendadas
Largura de correia - mm 178
Comprimento de correia - mm 12.078
Indicador tamanho do fardo Auditivo / visual
Número de rolos enfardadores 12
Mecanismo de controle de densidade 2 cilindros hidráulicos e 2 molas

piCk-up (reColhedor)
Largura (dente para dente) - mm 1.122
Largura de roda coletora a roda coletora 
(opcional) - mm 1.651

Barras de dentes 4
Tipo de dente Duplo
Número de dentes 72
Windguard (protetor ventos) Standard

meCanismo de amarrar
No de barras de amarração 1 (2 tubos)
Controle Automatico e manual
Proteção do guia-fio Embreagem de segurança
Tipo de fio Sisal
Bobinas 4

iluminação

Tipo Lâmpadas traseiras vermelhas, 
lâmpadas piscantes de alerta e sinais de virada

requisiTos do TraTor
TDP - rpm 540
Potência - cv A partir de 50
Válvulas hidráulicas remotas Uma de dupla ação
Sistema elétrico 12V DC

ConTrolador
Tamanho do fardo Auditivo / visual
Contador Standard
Rampa ejetora Standard

VisiTe nosso siTe: www.valtra.com.br
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Todo esforço foi feito para assegurar que as informações contidas nesta publicação fossem as mais exatas possível. Entretanto, inexatidões, erros 
ou omissões podem ocorrer e detalhes das especificações podem sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso. Consequentemente, 
todas as especificações devem ser confirmadas com seu revendedor antes de toda compra.

Challenger® é uma marca registrada da Caterpillar Inc. e usada sob licença pela AGCO.
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