
Enfardadora Extreme 265 LTI
Câmara Variável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Série

Modelo

Câmara

Peso Fardo de palha (Kg)

Largura do Fardo (mm)

Peso Fardo de pasto verde (Kg)

Fardo Diâmetro maior (mm)

Fardo Diâmetro menor (mm)

Amarração

Peso Fardo de feno (Kg)

Recolhedor (mm)

EXTREME

265 LTI

Variável

280 - 400

1.218

500

600 - 1200

1.650

Barbante

300 - 600

2.200

Largura (mm)

Tipo Correias

Controle

Altura (mm)

Número de Correias

Pneus

Comprimento (mm)

Trator KW

Trator HP 

TDP (rpm) 

Peso (kg)

45

60

540

2.650

2.520

Standard

Easytronic

2.600

5

400/60-15.5

4.170

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.

Projetada para a máxima flexibilidade e confiança em
qualquer condição, a enfardadora EXTREME 265 LTI
une força e soluções tecnológicas que caracterizam
sua superior categoria com a viabilidade e simplicidade
de uma enfardadora com câmara variável.

Delicada com o feno de primeira qualidade, ervas e 
forragens pré-secadas e aperfeiçoada para forragem 
úmida, também ideal para produtos difíceis, tais 
como palha e talos de milho. Alta capacidade de
trabalho, vida longa, fardos perfeitamente moldados,
compactos e de grande peso fazem dessa enfardadora
um investimento lucrativo.

O sistema pode ser gerido a partir de uma unidade de
controle eletrônico e permite definir a dimensão pretendida
diretamente a partir da cabina.

Câmara variável por correias, unidade de controle de 
compressão, lubrificação automática da corrente, barra de
tração regulável e sinalização para circulação nas estradas.

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

O sistema de lubrificação centralizado e sistemas 
enfardadores que permitem dimensões e densidades
variáveis proporcionam melhor aeração e armazenamento
mais prolongado de produtos, fazendo estas máquinas 
muito profissionais e altamente eficientes.

Permite formar fardos redondos de 50 a 165 cm de
diâmetro, através de um balancim diretamente regulável
desde o monitor na cabina. A pressão exercida no núcleo
de baixa densidade do fardo através do monitor permite
obter fardos com vários pesos e consistências. A estrutura
robusta e a câmara de correias permitem colher o produto
verde e seco. 

Unidade de controle EASYTRONIC de uso simples e fácil
para mudar o diâmetro e a densidade do fardo e informações
visível no display.

O amplo sistema pick-up recolhe o produto com rapidez
e cuidade, mesmo nas leiras mais volumosas, permitindo
manter uma velocidade de trabalho constante.

A Extreme 265 LTI exerce uma pressão constante desde o 
núcleo à camada externa: o valor pode ser facilmente
definido a partir da unidade de controle existente na cabina  
do trator. O fardo assim formado distingue-se pelo seu 
‘ núcleo de baixa densidade’’ com diâmetro selecionável. ‘
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