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O triturador e distribuidor processa fardos de até 1,7 
metros de diâmetro para alimentação animal, 
espalhamento e cobertura de  camas;

Ajuste de tamanho de corte;

Distribuição em camadas homogêneas e uniformes, 
sendo   especialmente desenhada para triturar fardos de 
palhas e forragens;

Baixo custo de manutenção; 

Baixa necessidade de manutenção (pequeno número de 
peças sujeitas a desgastes);

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas 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.

www.ipacol.com.br
ipacol@ipacol.com.br

FenaçãoRotor Cutter 1800

Acoplado aos 3 pontos;

Especificações Técnicas                                                Rotor Cutter 1800 

Exigência de potência do trator, min, CV                                                     70

Diâmetro máximo do fardo cilíndrico, m                                                     1,7

Peso aprox, kg                                                                                         1100

Largura total, m                                                                                           2,6

Comprimento, m                                                                                         2,5

Peso do fardo, max kg                                                                             1000

Número de facas padrão, pçs                                                                      17

Velocidade da tomada de força, rpm             forragem 540/1000, palha 1000

Descarga para ambos os lados.

Válvula reguladora de fluxo;

Kit rebocável.

 Características

Opcionais:



Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas 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.

 Características

Embaladora  Sideliner 1520 M Fenação
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Embala  fardos de até 1.200 Kg, com diâmetro de 1,00 
a 1,50 metros. 

Também adequado para tratores menores;

O modelo possui um braço de envolvimento do filme 
plástico controlado mecanicamente;

O sistema de braços de carga eleva o fardo para o 
centro da mesa de empacotamento distribuindo o peso 
entre a barra de tração e as rodas;

Especificações tecnicas                               Embaladora Sideliner 1520 M

Pré-esticadores, 750mm, pçs                                                                     1

Diâmetro de fardos recomendado, m                                                       1-1,5

Largura de fardos recomendada, m                                                            1,2

Tamanho do pneu                                                                         26x12,00-12

Peso, kg                                                                                                      790

Comprimento, m                                                                                          4,2

Largura, m                                                                                                   2,6

Altura, m                                                                                                      2,7

Opcionais:

Segundo braço de envolvimento do filme plástico;

Deslocador hidráulico para barra de tração.

Baixa altura de queda (descarga) do fardo reduzindo a 
tensão e o risco de danos, especialmente em terrenos 
acidentados;

Rotação confiável do fardo (todos os rolos da mesa de 
empacotamento são tracionados); 

A robusta mesa de empacotamento é equipada com 
três rolos de suporte acionados por corrente. Quatro 
rolos de suporte final mantêm o fardo no lugar em suas 
laterais. É montada diretamente no chassi, tendo baixo 
centro de gravidade e posição que facilita a 
embalagem e a descarga dos fardos;


