REBOKE NINJA 40000,
33000, 24000 e 19000
As campeãs em agilidade para
os campeões em produtividade!

REBOKE NINJA

Com forte tradição na produção de carretas agrícolas, a
Stara lança a sua nova linha Rebokes Ninja. Desenvolvidas para o
transporte de grãos, as novas Rebokes Ninja foram criadas com base
em três premissas: design, competitividade e robustez.
As Rebokes Ninja trazem um design moderno, ergonômico e
arrojado. Elas estão disponíveis em 4 modelos: Reboke Ninja 19000,
Reboke Ninja 24000, Reboke Ninja 33000 e Reboke Ninja 40000.

As novas Rebokes Ninja foram desenvolvidas para alcançar altas
performances de trabalho, ou seja, com um tubo de descarga
de 500 mm de aço carbono onde a capacidade de descarga pode
alcançar até 10.000 kg/min* nos modelos Reboke Ninja 33000 e
Reboke Ninja 40000, até 8.500 kg/min* nos modelos Reboke Ninja
24000 e Reboke Ninja 19000.

Caracóis
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Reboke Ninja 19000
CAPACIDADE

19 m³

*Dependendo do tipo de produto, umidade e densidade.

O acionamento dos caracóis das Rebokes Ninja é realizado através
de cardan pela TDP do trator.
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Bocal

A linha Reboke Ninja possui bocal de descarga
direcionável que possibilita melhor distribuição da
carga no caminhão em que está sendo descarregada.

O tubo de descarga das Rebokes Ninja possui alta
capacidade de descarga com apenas 2 helicóides e
alinhamento angular entre os 2 estágios do caracol,
proporcionando ao operador melhor visualização
da descarga dos grãos.

Reboke Ninja 24000

CAPACIDADE

24 m³

CAPACIDADE

40 m³

500 mm

Todos os modelos das Rebokes Ninja
possuem tubo de descarga de 500 mm
para maior agilidade e rapidez no
descarregamento de grãos.

Reboke Ninja 33000

CAPACIDADE

33 m³

RODADO OPCIONAL:
850/50R30.5
Opcionais
Freio hidráulico

Reboke Ninja 33000

Reboke Ninja 40000

24 m3

33 m3

40 m3

500 mm

500 mm

500 mm

3.610 mm

3.820 mm

3.770 mm

3.340 mm

3.550 mm

3.500 mm

5.110 mm

5.990 mm

6.845 mm

3.190 mm

3.190 mm

3.190 mm

4.550 mm

4.655 mm

4.500 mm

TDP do trator

TDP do trator

TDP do trator

RODADO STANDARD:
23.1-26 x 23.1-26

RODADO STANDARD:
30.5-32 x 30.5-32

RODADO STANDARD:
850/50R30.5 x 850/50R30.5

RODADO OPCIONAL:
RODADO OPCIONAL:
650/65R30.5 x 650/65R30.5 650/65R30.5 x 650/65R30.5
Freio hidráulico

* Altura aproximada do lado maior do reservatório
**Altura aproximada do lado menor do reservatório
***Altura aproximada com rodado standard
Obs.: Todas as medidas são com o rodado standard

Freio hidráulico

Freio hidráulico

Imagens meramente ilustrativas

Reboke Ninja 24000
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Modelo
Reboke Ninja 19000
Capacidade de carga
19 m3
Tubo de descarga
500 mm
*Altura de reservatório
3.540 mm
**Altura de reservatório
3.270 mm
Comprimento do reservatório
4.495 mm
Largura do reservatório
2.985 mm
***Altura de descarga
4.335 mm
Acionamento de descarga
TDP do tractor
Opções de aros para pneus
RODADO STANDARD:
30.5-32

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.

Especificações Técnicas

