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Caixa de Transmissão Final

CAMBIO 740-UV
Projetado para vãos maiores, rodas maiores e
torres mais pesadas, onde é necessário um eixo
de saída estendido.
Este câmbio também tem a mesma capacidade,
características e benefícios do 740 padrão com
alguns ajustes. O eixo de saída é estendido, a
relação de engrenagens 52:1 e o eixo de saída
fabricado em ferro dúctil com um ângulo de
pressão de 25°, permitindo que o câmbio seja
usado em sistemas com pivô central e movimento
lateral/linear que vêm como padrão com estas
especificações. Também está disponível em um
modelo Montado nos EUA.

Características e Benefícios
O câmbio de caixa final 740-UV da UMC
apresenta um eixo de saída estendido de
2,25” com rolamentos de entrada maiores,
capazes de manusear mais carga de entrada. O
câmbio também tem selos de entrada e saída
tipo cartucho. É projetado para suportar vãos
maiores, rodas maiores e torres mais pesadas,
para uso em sistemas de irrigação de pivôs
centrais, movimento lateral/linear.
ff Eixo de saída estendido de 2,25”
ff relação de engrenagem 52:1 com ângulo de
pressão de 25°
ff Selos de cartucho de entrada e saída

Número Modelo
740-UV

Proporção
52:1

ff Rolamentos de entrada maiores
ff Guarda do eixo de saída
ff Protetores de selo externo para selos de
entrada e de saída
ff Plugue de abastecimento de óleo no topo
ff Padrão universal de montagem
ff Câmara de expansão de ciclo complete com
tampa de aço inox
ff Abastecido com óleo de transmissão sem-fim
com pressão extrema
ff Eixo de saída de aço e eixo de entrada de
ferro dúctil
ff Rolamentos de rolos cônicos
ff Inclui parafusos franceses e porcas
ff Eixo de saída de ponta dupla
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Desenho Dimensional

Caixa de Câmbio Final 740-UV

O padrão dos parafusos de montagem encaixa com sistemas Valmont.
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