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Vagão Forrageiro Misturador 
Hidráulico 

VFMH 1.7 Vertical 
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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.

O Minimix Vertical 1.7 oferece maior comodidade na operação de alimentar rebanhos 
menores de bovinos, ovinos, caprinos, etc. com maior agilidade e grandes benefícios. 
Foi especialmente desenvolvido para o processamento de fibras e fardos pequenos 
de forragens aplicadas na mistura dos produtos; 
Sistema exclusivo de mistura com dois rotores verticais para 
Extrema rapidez de operação. Com funcionamento totalmente hidráulico, para  extrema 
Potência e silêncio de operação;
Rapidez na mistura dos produtos, com exclusiva balança eletrônica, um opcional para 
extrema precisão do trato animal; 
Sistema de acoplamento que permite sua aplicação em todos os tipos de tratores que 
disponham do sistema de três pontos e hidráulico traseiro; Autocarregamento com rolo 
desensilador móvel; A máquina encosta no chão para permitir corte total do silo; 
Altura máxima de corte regulada pelo levante hidráulico do trator;  
Estrutura totalmente em aço; Alta   
resistência do equipamento para maior vi;da útil Fácil operação e reduzido custo 
de manutenção; Assistência técnica na fábrica e revendas. 

 Principais Características

1.7Volume de carga (m³)

70Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L)

2.400Comprimento total (mm)

2.050Largura total (mm)

1.530Altura total (mm)

1.740

460
1.000

990

60

Largura da fresa desensiladora (mm)

Peso (kg) - Aço Carbono

Peso (kg) - Inox

Potência mínima requerida na TDP (CV) 

Opcionais: Balança eletrônica, Laterais de Inox 

 Fundo revestido em Inox, Dupla descarga lateral 

Diâmetro da fresa desensiladora (mm)
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Principais Características

 O TRATOMIX VERTICAL IPACOL permite realizar misturas com porcentagens de fibras e matérias secas 
variadas, mantendo o padrão de qualidade em todo o processo de alimentação, e ainda proporciona uma 
descarga uniforme em qualquer sentido de operação nos estábulos;
• Fortalecida pela sua experiência na concepção e desenvolvimento de máquinas destinadas à criação de gado, 
da série Tratomix, a IPACOL concebeu o misturador de rotor vertical para atender aos seguintes propósitos:
- Adaptar as quantidades dos compostos da ração e manter a integridade dos mesmos; 
- Respeitar a estrutura da forragem para obter a melhor ruminação possível no mais rápido processo de mistura; 
- Distribuir as rações em todos os tipos de comedouros e estábulos.
• Composto de estrutura simples e resistente, totalmente construído em aço de primeira qualidade e chapa 
estampada conformada, de grande robustez e rigidez;
• A forma da caixa, a posição e o perfil do rotor exclusivo foram particularmente estudados para assegurar a livre 
circulação dos produtos no interior da máquina, garantindo uma boa homogeneidade da mistura;
• Acionamento pela TDP e pelo comando hidráulico do trator;
• O rotor de mistura é o coração do misturador, permitindo ótimo recorte da fibra;
• Carroceria com basculamento para otimização da carga;
• A pesagem eletrônica presente em toda a gama de misturadores IPACOL permite planejar com exatidão as 
quantidades de forragem carregadas e ingeridas pelos animais;
• Fácil operação e reduzido custo de manutenção.

Vagão Forrageiro Vertical 
VFTM 2.0 Com Carregador

 

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.

1.800 1.750 2.22030 - 40 3.6401.350RS 14.02.0 1.2

OPCIONAIS  VFTM VERTICAL 2.0

Sem carregador Esteira de Descarga Lateral

Revestimento Interno Inox Total ou ParcialBalança Eletrônica

VFTM 2.0

Largura Altura mm Altura mm 
mm Levante Fechado Levante Aberto

Potência
Requerida Comprimento

mm

Peso
kg

Rodado
m³ t

Modelo
Capacidade

Na TDF (CV)
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