FREE MOTION YOKE
CARACTERÍSITICAS/
DESIGN

Terminal Giro Livre

• Cubo interno com giro
rotacional de 60°
• Colar auto-travante
• Anel elástico para retenção
do cubo
• Design sem saliências
Máquinas agrícolas modernas estão mais pesadas/maiores e muitos tratores
e colheitadeiras incluem um freio no PTO ou eixo da tomada de força. Isso
aumenta a frustração e fadiga do operador quando tentar conectar um
implemento no trator ou plataforma numa colheitadeira enquanto segura um
cardan pesado. A conexão é muito mais simples/fácil com o giro livre do cubo
para alinhar as estrias da luva no eixo. O projeto do giro livre da Weasler
permite a fácil conversão das estrias do cardan em outras.

Benefícios / Aplicações
• 60° de giro livre permite o fácil alinhamento com
qualquer eixo correspondente.
• Colar de auto-travamento permite segurar o cardan
com as duas mãos para acoplar o cardan no eixo da
tomada de força.
• A retenção do anel elástico é intuitiva, permitindo uma
conversão fácil para outros tamanhos ou tipos de ixos,
como estriados e sextavados.
• O design do colar não tem saliências, permitindo que
seja usado nos tratores sob as proteções
• Oferecido com várias configurações de eixos e cubos
para encaixar em tratores e colheitadeiras.
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O recurso de Free Motion também está disponível para aplicação em
embreagens, por exemplo: Embreagem de fricção TorQmaster,
embreagem pino fusível, Integral Automatica e Compacta Automatica.
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• Carreta graneleira
• Enfardadeira
• Misturadores de silagem
• Plataforma de colheitadeiras
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