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A caixa de transmissão final TN—2 patenteada 
da UMC é projetada especificamente para 
aplicações onde é necessário que o sistema de 
irrigação por pivô central ou movimento lateral/
linear precisa ser rebocado. O câmbio tem 
capacidade de desengate do sem-fim e permite 
que os usuários movam os sistemas de uma área 
para outra sem exigir um acréscimo de um cubo 
Rebocável.

 f Eixo de saída de 2,25”
 f relação de engrenagem 50:1
 f Selos de entrada duplos e selo de saída de 

lábio triplo

 f Engrenagem de bronze opcional.
 f Guarda do eixo de saída
 f Protetores de selo externo para selos de 

entrada e saída
 f Plugue de abastecimento de óleo no topo
 f Padrão universal de montagem
 f Câmara de expansão de ciclo completo com 

tampa de aço inox
 f Abastecido com óleo de transmissão sem-fim 

com pressão extrema
 f Eixo de saída e eixo de entrada de aço
 f Rolamentos de rolos cônicos
 f Inclui parafusos franceses e porcas
 f Eixo de saída de ponta dupla

Características e Benefícios

Número Modelo Proporção
725-TNT-UV 52:1
725-TNT-U 50:1

Câmbio TNT-2

Este câmbio é a solução perfeita para um 
sistema de irrigação rebocável. Normalmente os 
agricultores preferem este câmbio ao invés de 
um com cubo rebocável. Basta desengatar o sem-
fim e rebocar o sistema até o local de trabalho 
e então engatar novamente o sem-fim, estando 
pronto para operação.  O acoplamento CX é o 
complemento perfeito para  o câmbio TNT-2 
devido à capacidade de controlar o desengate do 
acoplamento no câmbio.

Projetado para aplicações onde pode ser 
necessário rebocar o sistema de irrigação
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Desenho Dimensional

Caixa de Câmbio Final 725-TNT\
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TNT-2 U
Bolt Pattern
10140-110*

TNT-2 UV
Bolt Pattern
10140-116*

Dimension   A    B    C    D
TNT2-U 7.05”  7.529”  11”  .625”
TNT2-UV 7.788”  8.192”  13.07”  1”


