
Enfardadora Entry 120
Câmara Fixa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Série

Modelo

Câmara

Peso Fardo de palha (Kg)

Largura do Fardo (mm)

Peso Fardo de pasto verde (Kg)

Diâmetro do Fardo (mm)

Amarração

Peso Fardo de feno (Kg)

Recolhedor (mm)

ENTRY

120

Fixa, de barras

300 - 570

1.200

1.200

150 - 270

Barbante / Rede

100 - 170

2.000

Largura (mm)

Controle

Altura (mm)

Pneus

Comprimento (mm)

Trator KW

Trator HP 

TDP (rpm) 

Peso (kg)

38

50

540

2.140

2.510

Hidráulico

2.070

400/60-15.5

3.560

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As especificações e valores 
informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento. Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.

Alta capacidade de trabalho, vida longa, custo 
operacional reduzido e facilidade de uso, 
fazem da resistente Enfardadora Entry 120 de 
dimensões reduzidas, um investimento lucrativo, 
ideal para médias e pequenas empresas, 
permitindo seu uso em lugares estreitos e de 
maior inclinação, podendo ser utilizada com 
tratores de baixa potência.

As Enfardadoras Maschio são projetadas para 
a máxima flexibilidade e confiança em qualquer 
condição. Delicadas com o feno de primeira 
qualidade, ervas e forragens pré-secadas e 
aperfeiçoadas para forragem úmida, também 
são ideais para produtos difíceis, tais como 
palha e talos de milho.

Garantia de peças, serviços e assistência técnica 
Ipacol: sempre um ponto forte para manter o alto 
nível de satisfação e fidelidade dos clientes.

Robusta e confiável, simples de usar e capaz de 
oferecer rendimento elevado, a ENTRY 120 de 
câmara fixa conta com estrutura composta 
inovadora, correntes com tensor automático para 
menor dispersão de energia e recolhedor de 2 
metros. Produz fardos redondos perfeitamente 
moldados, compactos e de grande peso. 

Possui engrenagens cementadas em aço 
temperado, rolamentos duplos de esferas de 
carga elevada, câmara de prensagem equipada 
com correntes robustas, compressão hidráulica 
do fardo, lubrificação centralizada única e 
sinalização para circulação nas estradas.

O controle mecânico da enfardadora permite 
operações e manutenção simplificadas. Uma 
excelente produtividade combinada à velocidade 
de trabalho e baixo consumo de potência. 

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

vendas@ipacol.com.br  ipacol@ipacol.com.br

www.ipacol.com.br

Fone: (54) 3441 9550 / 9650
Rua Zelindo Frizon, 257  Distrito Industrial Ildo Parise - CEP: 95330-000 - Veranópolis - RS     


	Página 1

