
    O Vagão Racionador Tratador VRT - IPACOL - “SVELTO” é um implemento desenvolvido especialmente para 
suplementação alimentar concentrada, para animais a pasto, no sistema de semiconfinamento. Através de seu 
controle preciso na distribuição da ração pronta, possibilita o aumento dos resultados na conversão alimentar em 
todas as etapas da pecuária, desde o abastecimento de ‘‘creep feeding’’ até cochos de animais em terminação.

    Rótula de engate regulável e oscilante, para permitir maior segurança no transporte e facilidade no acoplamento ao 
trator;
    Sistema de descarga com rótula central, acionado por cilindro hidráulico, que permite várias posições de descarga, 
conforme a altura do cocho. Baixa demanda de potência na TDP, baixo desgaste e pouca manutenção. Canal 
condutor padrão em aço inox.

    Fabricado em estrutura simples e resistente, com chassi incorporado. Caixa de carga construída em aço carbono 
A36 com inclinação que não permite acúmulos de material em sua parede, ou com opcional da caixa de carga 
construída em inox.

    Oferece excelência no trato de larga escala, com eficiência e sem desperdícios, atendendo as necessidades 
nutricionais com a suplementação dos animais a campo. Possui opção do sistema eletrônico de pesagem simples 
Ipacol MTV 104 ou também como opcional, o sistema de balança Ipacol MASS 68, que oferece relatórios informativos 
das operações das cargas e descargas nos diferentes lotes da fazenda, em seu armazenamento de até 6000 
operações.
    Dispõe também a opção do sistema eletrônico de pesagem Ipacol Mixer Track, com interface de uso intuitivo e 
totalmente configurável, segundo as necessidades da propriedade, e permite o melhor desempenho das operações, 
com grande capacidade de memória e conectividade junto a um software. O sistema permite a execução e edição, de 
modo direto ou remoto, como a observação dos eventos de carga e descarga de qualquer computador, para técnicos 
da área e/ou administradores, quando não estão próximos ao empreendimento.

             400/60-15.5 (RT)
1000/20 (RT) 550/45 - 22.5 (RS)

             550/45-22.5 (RT)
1000/20 (RT) 600/50 - 22.5 (RS)
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