
O produto

Espaçamento entre linhas*

Diferenciais

736 mm (700-770) ou 800 mm (750-850) ou 
900 mm (850-950) ou 950 mm (900-1000)

Articulação para colheita 
em marcha a ré e para
transporte.

Pistão hidráulico 
para levantar 
a bica

Comando direcionador
do fluxo hidráulico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NEW PECUS DUO

Número de rolos

Potência para acionamento (TDP)

Produção

Número de facas no rotor

Rotação na tomada de força

2 Rotor com rotação

Acionamento hidráulico da bica

Opções de corte

Roda de apoio

Espaçamento entre as linhas*

Engate (trator)

Sistema quebra grãos

Sistema quebra jato

Peso aproximado 1350 Kg

4 (por caixa)

de 80 a 120 cv

até 50 ton/h

12 (por rotor)

540 rpm

1500 rpm

24 (2 a 36 mm)

736 a 950 mm

SIM

SIM

SIM

Hid./Man.

3n/3



POTENTE ROTOR COM 12 FACAS E 6 LANÇADORES

PLATAFORMA ARTICULÁVEL, AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DA CONTRA-FACA

BICA DE SÁIDA DIRECIONÁVEL E ARTICULÁVEL

SISTEMA DE PROTEÇÃO

24 TAMANHOS DE CORTE

Entenda os diferenciais de nossa Colhedora que vão fazer a diferença no momento da sua colheita.
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Pensando na qualidade do corte, a Nogueira equipou a NEW PECUS com afiador de última geração. 
Incorporado à máquina, possui exclusivo sistema de pedra circular giratória que atua em toda a extensão das 
facas, garantindo afiação uniforme e completa no próprio local da colheita. Com a NEW PECUS, a afiação é rápida e 
segura e o resultado você pode conferir: corte preciso e uniforme, proporcionando silagem de alta qualidade.

AFIADOR REDONDO GIRATÓRIO ACOPLADO A TAMPA DA CARCAÇA

EXCLUSIVO SISTEMA QUEBRADOR DE GRÃOS

A  NEW PECUS oferece um sistema de Eixo Passante para facilitar o acionamento com o Vagão Forrageiro,
permitindo que apenas um único trator seja possível carregar o Vagão e descaregar no cocho.
*opcional para modelos com transmissão polia/correia

EIXO PASSANTE

Para facilitar a entrada da planta sem desgastes nas plataformas (caixa de rolos) a NEW PECUS
possui roletes giratórios

ROLETE DISPONÍVEL PARA PLATAFORMAS

A concepção do rotor da NEW PECUS alia precisão de corte com excelente capacidade de lançamento, 
eficiência com baixo consumo de potência, características que tornam a NEW PECUS a Colhedora com acionamento 
mais leve do mercado. Disponível na versão com 12 facas, o rotor da NEW PECUS é robusto e dimensionado 
para garantir máxima eficiência na picagem das diversas culturas forrageiras utilizadas na produção de silagem 
de alta qualidade.

Esse sistema promove a quebra uniforme dos grãos do milho durante o processo de picagem. Comprovado através 
de pesquisas realizadas em conjunto com Universidades, a quebra dos grãos melhora a digestibilidade e proporciona 
significativo aumento da qualidade da silagem, com consequente ganho na produção de leite e carne.

Comprove o ganho em produtividade e qualidade da silagem utilizando o sistema quebra-grãos, item de série 
exclusivo em toda a linha de Colhedoras NEW PECUS.

Disponível nas versões manual e opcional com giro hidráulico, quebra jato manual e totalmente hidráulico.

A articulação da bica de saída facilita o transporte da máquina, além de torná-lo mais seguro.
Um fecho de engate rápido possibilita a articulação sem a necessidade de uso de nenhuma ferramenta.

A NEW PECUS oferece como item de série um dispositivo de segurança composto de dois pinos fusíveis. 
Esse sistema foi desenvolvido para proteger os mecanismos de transmissão no caso de uma sobrecarga durante a 
alimentação da máquina. Os pinos fusíveis estão localizados na caixa de troca de corte, em local de fácil acesso 
e rápida substituição.

Visando facilitar e agilizar a regulagem da contra-faca, a plataforma da NEW PECUS possui articulação 
lateral. Numa operação simples, todo o conjunto formado pela caixa dos rolos e divisores é deslocado para o 
lado, permitindo ao operador acessar rapidamente a contra-faca e rolos. Maior facilidade para o operador e 
menos tempo de máquina parada.

A contra-faca da NEW PECUS são reversíveis, ou seja, podem ser reutilizadas simplesmente invertendo-se o lado 
de uso.

Precisão e qualidade de corte são marcas registradas da linha NEW PECUS. 

Com uma caixa de engrenagem precisa e um sistema de encaixe cônico com a troca de 
engrenagens, obtém-se até 24 tamanhos de corte. 

Com a NEW PECUS, escolha o tamanho desejado e obtenha o corte mais preciso do mercado. 
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