
CATÁLOGO 201754

CARACTERÍSTICAS

LEYKAZA

600

• Chassis em chapa anti – desgaste.
• Rotor POLSER  de 600 mm. de diâmetro.
• Grupo SERRAT.
• Transmissão da maquina frontal por cor-

reias 4 XPC.
• Maquina traseira com cardam directo.
• Martelos estampados.
• Martelos garantidos contra a ruptura.
• Sistema GIROSTOP.
• Rolamentos oscilantes com rolos internos 

de dupla fila.

• Suportes dos rolamentos do rotor em aço.
• Protecções anti-arames no rotor.
• Cortina de protecção dianteira.
• Rolamento duplo no rolo traseiro.
• Tdf 1000 rpm.
• Sistema de dobragem hidráulico.
• Rolos traseiros com controlo ao chão de 

280 mm de diâmetro.
• Modelo construído segundo normas CE.
• Indicações de segurança visíveis as pessoas.

Composição para grandes tractores, 
abrangendo ate 10 m. de largura de 
trabalho.
Capacidade de auto – dobragem para 
poder na via publica (3 m de largura total) 
sem necessidade de licenças especiais de 
circulação, ao ser uma maquina suspensa.
No elevador dianteiro do tractor acopla-
se uma maquina de 2,80 m. para evitar 
que o tractor evite o material a triturar.
Seu uso vai dirigido principalmente para o 
triturado de pasto e agricultura no geral( 
milho , sogro, algodão) o para cegar as 
ervas nas pastagens, aeroportos, etc.
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Los datos presentados en este catálogo son proporcionados 
a título meramente indicativo y no son vinculantes.
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T-5200 5200 100 - 136   
150  -204

16 + 
(16 x 2) 2479 4 XPC 5250 207’’ 2000 + 

2 x 1900
78’’ + 

2 x 75’’ 1050 41’’ 1000

T-9500 9500 147 - 200
257 - 350

24 + 
(32 x 2) 5080 4 XPC 9642 380’’ 2800 + 

2 x 3700
110’’ + 
2x146’’ 1346 53’’ 1000

MODELO
Nº 

CORREIAS
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Proteções contra arames no rotor

Sistema de dobragem hidráulico


