Agilidade e praticidade no
transporte de grãos e fertilizantes

REBOKES INOX

+ AGILIDADE

DE DESCARGA

As carretas agrícolas Reboke Inox são desenvolvidas para transporte de grãos e fertilizantes, realizando o transporte e o abastecimento de forma rápida e segura.

Tubo de Descarga

Tubo de descarga de 400 mm com capacidade de descarga de grãos de até

5.500 kg/min*

trazendo mais agilidade e rapidez e até
3.500 kg/min* no descarregamento de fertilizantes. Possui apenas 2 helicóides e alinhamento angular entre os 2 estágios do
caracol, proporcionando ao operador melhor visualização da descarga dos grãos. O
tubo de descarga é produzido em polímero**, garantindo mais durabilidade e facilidade de manutenção.

Bocal Direcionável

Transmissão

As Rebokes Inox possuem bocal direcionável, melhorando
a distribuição da carga no caminhão em que está sendo
descarregada. É produzido em
polietileno, garantindo mais
durabilidade e facilidade de
manutenção.

Sistema de embreagem eletromagnética para
trabalhos com vazão de até 1.500 kg/min, facilitando o trabalho do operador no abastecimento de plantadeiras. Sistema de transmissão
direto para trabalhos de alta vazão de até
3.500 kg/min para abastecimento de distribuidores, garantindo mais agilidade ao
trabalho.

REBOKE 30000 INOX
Tubo Telescópio
Auxilia no abastecimento de
fertilizantes nos reservatórios
das plantadeiras com mais
praticidade e sem desperdício.
O tubo é dividido em 3 seções
que aumentam ou diminuem
sua extensão conforme a necessidade.

CAPACIDADE

DE CARGA

30 m³

* Dependendo do modelo, tipo do produto, densidade e umidade
** A Reboke 15000 Inox possui tubo em aço inox

MELHOR

RAIO
DE GIRO
Possuem o melhor raio de giro da categoria,
o que facilita as manobras na lavoura e evita
os danos no sistema direcional.

Reservatório
Produzido em inox, garantindo alta resistência à corrosão causada pelos fertilizantes e aumentando a durabilidade da carreta
agrícola.

Pneus
De alta flutuação* que evitam a compactação do solo durante o transporte de grãos
ou fertilizantes.
* Opcional para Reboke 15000 Inox, Reboke 20000 Inox e Reboke
25000 Inox

REBOKE 25000 INOX
CAPACIDADE
DE CARGA
m³

25

REBOKE 20000 INOX
CAPACIDADE
DE CARGA
m³

20

REBOKE 15000 INOX
CAPACIDADE
DE CARGA
m³

15

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAIBA MAIS

Modelo
Reboke 15000 Inox

Reboke 20000 Inox

Reboke 25000 Inox

Reboke 30000 Inox

20 m³

25 m³

30 m³

22.000 kg

27.500 kg

33.000 kg

400 mm

400 mm

400 mm

23.1-26 x 4

30.5-32 x 4

850/50R-30.5 x 4

650/65R30.5 x 4 | 23.1 - 30x4

650/65R30.5 x 4 | 23.1 - 30x4

-

De série

De série

De série

De série

De série

De série

De série

De série

De série

4.700 mm

4.700 mm

4.700 mm

TDP do trator

TDP do trator

TDP do trator

Lona retrátil

Lona retrátil

Lona retrátil

Lona retrátil

Freio

Freio

Freio

Freio

Embreagem eletromagnética

Embreagem eletromagnética

Embreagem eletromagnética

Embreagem eletromagnética

Grade

Grade

Grade

Grade

Kit engate comboio

Kit engate comboio

Kit engate comboio

Kit balança eletrônica

Kit balança eletrônica

Kit balança eletrônica

Capacidade de carga
15 m³
Capacidade máxima de carga
16.500 kg
Diâmetro do tubo de descarga
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O Departamento de Marketing reserva-se ao direito de aperfeiçoar e/ou modificar as características de seus
produtos, sem prévio aviso, livrando-se da obrigação de proceder com os produtos já comercializados.
Imagens meramente ilustrativas

400 mm

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da
Reboke Inox no campo.

Rodado Standard
30.5L-32 x 2
Rodado opcional
850/50R 30.5 x 2
Sinaleira
De série
Bocal direcionável
De série
Tubo telescópio
De série
*Altura de descarga
4.500 m

Web

Acesse a página da Reboke Inox no site da
Stara para mais informações.

Acionamento de descarga
TDP do trator
Opcionais

*Altura aproximada com rodado standard

Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!
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