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TRITURADOR FLORESTAL DE EIXO FRONTAL

Alta Performance
em trituração florestal

Desenhados para máquinas base frontais.

Abertura e limpeza de áreas

Abertura e manutenção de aceiros

Abertura e manutenção de estradas

Abertura e manutenção
de “pipelines”

Abertura e manutenção de
linhas de transmissão
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TRITURADOR FLORESTAL DE EIXO FRONTAL

Disco de proteção
Discos de proteção que limitam o tamanho do
material cortado por cada faca. Cavacos mais
pequenos e uma operação mais constante.

Correia
Correia industrial dentada, evita o
deslizamento, reduzindo a força aplicada aos
rolamentos em comparação com as correias em
V, permitindo uma vida útil prolongada.

Motor
Motor hidráulico de pistão axial de
deslocamento variável que evita problemas
de aquecimentos e permite uma rápida
reaceleração.

Facas
Para uma troca rápida, cada faca
é presa somente por
um parafuso e porca.

Troca rápida
Para uma troca rápida, cada faca é presa somente
por um parafuso e porca.

Barra de empurrar hidráulico opcional
Muito útil para o corte de grandes árvores para obter maior
controle de tombamento.

Placa de desgaste
A força e velocidade aplicadas na trituração industrial florestal,
é natural o desgaste da estrutura do equipamento. Esta placa
permite limitar o desgaste da estrutura porque ela é facilmente
substituível graças aos seus oito parafusos.
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Número de facas
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Fluxo hidráulico min.
req. [L/min] @ 240 bar

276

276

205

170

115

87

2 450

2 360

2 140

1 500

1 450

1 050

Largura de corte [cm]

Peso estimado [kg]

Esta tabela representa valores mínimos; Contate seu representante DENIS CIMAF para maiores detalhes.
Estas especificações são somente de caráter indicativo e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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