Vagão Racionador Tratador
Misturador - VRTM 2.5

Extremamente simples e especialmente desenvolvido para suplementar a alimentação animal com ração, concentrados, peletizados,
grãos úmidos ou secos, para maior agilidade no trato, reduzindo a mão-de-obra e fadiga operacional;
Rosca misturadora acionada pelo sistema hidráulico do trator e caixa redutora, dispensando utilização de cardan: ligação simples e
rápida através de dois pares de mangueiras, sendo necessário comando hidráulico duplo;
Movimentação vertical e helicoidal dos produtos, com baixo atrito contra as paredes, para melhor consistência e menos danos aos
ingredientes da mistura e alimentação formulada;
Descarga por rosca semfim de acionamento hidráulico, que permite a descarga dosada nos comedouros ou para ensacar os produtos,
com bica que permite extensão para ajuste da altura aos cochos;
Carga e distribuição uniforme dos produtos com precisão controlada, proporcionada pela gestão precisa e controle efetivo por balança
eletrônica programável opcional, seja em cochos, em estábulos e no campo, permitindo o monitoramento e controle dos custos, para
aumento da produtividade, conforme recomendações nutricionais e término mais rápido do ciclo de engorde do gado;
Rodado simples de boa flutuação para enfrentar caminhos difíceis onde se requer maior capacidade de manobra;
Eixo de rodas que proporciona peso transferido à barra de tração do trator, indispensável para manter a estabilidade no transporte;
Estrutura simples e resistente, caixa em aço inox, com chassi incorporado, totalmente construído em aço de primeira qualidade,
chapa conformada de grande robustez e rigidez;
Rótula de engate regulável e oscilante, para permitir maior segurança no transporte e facilidade no acoplamento ao trator;
Baixa demanda de potência, baixo desgaste e pouca manutenção.
Lona para cobertura e proteção durante períodos de chuvas.
Potência
Comprimento
Largura
Peso
Capacidade
Modelo
Rodados
Requerida (CV)
Total (mm)
Total (mm)
Total (mm)
Kg
m³
t
RS 14.0
VRTM 2.5 1.50 2.50
700
2.175
30 - 40
2.200
2.195
RS 16.0
VRTM 2.5 1.50 2.50
725
2.245
30 - 40
2.265
2.180

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.
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VAGÃO RACIONADOR TRATADOR
MISTURADOR - VRTM 6.0

Especialmente desenvolvido para suplementar a alimentação animal, recomendado para grãos úmidos ou secos
e concentrados, para maior agilidade no trato;
Rosca misturadora acionada por transmissão do cardan e caixa redutora;
Movimentação vertical dos produtos, com baixíssimo atrito contra as paredes;
Descarga por rosca semfim de acionamento hidráulico, que permite a descarga dosada nos comedouros ou para
ensacar os produtos; Bica que permite extensão para ajuste da altura aos cochos;
Carga e distribuição uniforme dos produtos com precisão controlada, proporcionada pela gestão precisa e
controle efetivo por balança eletrônica programável, seja em cochos, em estábulos e no campo, permitindo o
aumento da produtividade, conforme recomendações nutricionais;
Melhor consistência e menos danos aos ingredientes da mistura e alimentação formulada, monitoramento e
controle dos custos, para o término do ciclo de engorde do gado mais rápido;
Rodado simples de boa flutuação para enfrentar caminhos difíceis ou com problemas de barro, onde requer
maior capacidade de manobra;
Eixo de rodas que proporciona peso transferido a barra de tração do trator, indispensável para manter a
estabilidade no transporte;
Estrutura simples e resistente, com chassi incorporado, totalmente construído em aço de primeira qualidade,
chapa estampada conformada, de grande robustez e rigidez;
Rótula de engate regulável e oscilante, para permitir maior segurança no transporte e facilidade no
acoplamento ao trator;
Baixa demanda de potência, baixo desgaste e pouca manutenção.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potência
Capacidade
Comprimento
Largura
Peso
Altura
Modelo
Rodados
Requerida
Total
(mm)
Total (mm)
Total (mm)
Kg
m³
t
Na TDF
RS 15,5
VRTM 6.0 4.00 6.00
1.785
3.610
60 - 70
3.106
3.045
*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.
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