Projetado e construído no Brasil, com design inovador
para a categoria, o Trotter oferece mais facilidade
e desempenho na hora de cortar a grama.
Ideal para a manutenção de resorts,
condomínios residenciais, sítios
e campos de futebol ou de golfe,
o equipamento é financiável pelo
cartão BNDES ou pelo FINAME
(cód. 3136622).
FINANCIE ATRAVÉS DO FINAME
FABRICADO
NO BRASIL

Reboque
• 79949/002 •
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Toldo
• 79949/007 •

Varredor/Recolhedor
• 79949/005 •

MOTOR
Briggs & Stratton de 4 tempos, de 16,5 hp
(com bomba de óleo).

CONFORTO
Amplo espaço interno, banco estofado
e ergonômico, com encosto alto.

MANUTENÇÃO
Carenagens articuladas para facilitar o acesso.
Manutenção de baixo custo e com peças
de reposição facilmente encontradas nas
Assistências Técnicas Tramontina.

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA (automática)
Sem alavanca e de fácil movimentação,
com controle de velocidade individual
(pedais separados para acelerador e ré).

PLATAFORMA DE CORTE
5 alturas de corte (de 30 a 100 mm) e fácil instalação.
A plataforma pode ser retirada e colocada por
apenas uma pessoa, sem uso de ferramentas.

CONCEITO OFF-ROAD
Quatro rodas grandes ideais para terrenos
acidentados. Sem o conjunto de corte,
o Trotter Tramontina pode ser utilizado
como veículo utilitário.
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MOTOR
Tipo de motor
Cilindrada
Potência
Cilindros
Alternador
Bateria
Velocidade máxima (frente | ré)
Volume do tanque de combustível
Volume do tanque de óleo
Tipo de lubrificação
Consumo médio
Produtividade média

Briggs & Stratton, 4 tempos, a gasolina
500 cc
16,5 hp
1 cilindro
15 A
12 V | 40 A
9 km/h | 5 km/h
8,5 L
1,4 L
Bomba de óleo
2,8 L/h
9.000 m²/h

TRANSMISSÃO
Tipo

Automática (hidrostática)

CONJUNTO DE CORTE
Largura de corte
Modo de corte
Alturas de corte
Ajustes da altura de corte
Modo de ajuste
Acionamento
Quantidade de lâminas

100 cm
Descarte lateral
30 mm - 100 mm
5 alturas de corte
Alavanca de regulagem
Eixo cardan
2 lâminas

DIMENSÕES
Comprimento
Largura
Altura
Distância entre eixos
Raio de giro (roda dianteira | corte)
Pneus (dianteiros e traseiros)
Peso

2.015 mm
1.188 mm
1.091 mm
1.415 mm
3,3 m | 2,2 m
18 x 8,5” - 8 NHS
260 kg

OUTROS
Tipo de assento
Direção
Faróis
Medidor de horas
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Estofado, com encosto alto
Aço revestido em couro
LED
Horímetro analógico

L

Tramontina Multi S.A.

